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ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

Ῥοβί Ἰοηφϑιη [5 ΓΟ αΙ βθυ θη γΓθάθο δά ἢ] οϑίγδίῖ 

 ραἸΠΟΠ6ΠῚ, {π8Π| ΠππῸ 80 ΠΟμΘϑβἐ ββίμηο γϑἀθιηΐογο ἰη- 

 γἱίαίιβ ἰἰὰ ΡΆΓΟ, υἱ 510 δ Ὀ5Ὲ1ΠῈ ΘΟΙΟΓΙΠ οἱ [ὉγΙηἃ οἱ 

Π ΔΙΠΡΙΐα ΒΘ ὈΓΪΌΓΘ ΠΑΡΙΠΟΡ. Αἀ ργοοθιηΐα δυΐθι οἱ 

᾿ μοίδϑ, 4.45 51Π61}}}5 ΒΟΥῚρΡ 5 διιοίουβ 1Π1Ὸ Δ 6141, τονο- 

ΠΟ ΟΔΠ5 605, 4υἱ ΤΟ(ΙΓηΐ Θχρ αἰ ΟΠ 6 ΠῚ ΓΘΡΠ) οἱ σοῦ θο- 

Ο χὰπὶ αἰ ΠΟΙ Π πὶ πὰπὸ δῦ ΟΟΡΓΘΟΙΟΠ6 ΠῚ οἴ ΘΟΓΡΙΠῚ, 

4886 ἴπ ΡΓΟΟΘΙΗΪ 5 ΠΉΪΠῸ5 ΓΘοίθ ἰγδοίαββα τὩΪΠ1 Ὑἱάθο ῦ 
᾿ οἔ ρΡΕΠΩΌΪ ΟΡ ΙΟΟΟΡᾺ ΠῚ ἴῃ 50 ρι15 ῬΕΙοβίγαίεῖβ ΘΙ 8ῃ- 

ἀαϊοποῖη; ἀθηΐᾳιιθ ἱπαΐοθβ δἰ φυδηΐο ἸοοῸρΙ οἰΐον 85. οἱ 

ἈΠΟ 65. 

ς΄ [πῃ ργδοίδίίομβ (οίιβ Ορονῖ5 οὶ οἰΐμη 46 υἱία εἱ 
᾿ ἃνΐα ΡΠΠΟβίγαί!, οὐ] αἰββθγίδ!οηὶ Ποάϊα πὸπ μᾶθ60 «ιοά 
ΟΠ ΔΡρΟΠΔΙΏ; ἀοϊπάα ἀθ οἰϊβ 53{110 δἵ βθυπηοηΐβ ρυοργϊ ἰδία. ἢ 

1) Ἐδβένε βίπριη!αγ ἀϊοθηαὶ σοπὰβ, απὸ ῬὨΙοβίγαϊαβ αὐ- 
ἔπ 6 α. ΒοΥΠΠΥΙΟ Ἃἰθβου ΣῪ 1 ΑἸΙΡ. 1τἰογαΐατ-Ζοϊξαπρ' 

.1859.,1, 8, 86: γαφεη υὐἷν παοῇ ἄδηι ϑέαπαριιτικίε 65 “πίον, 
᾿ς 80 τον Ἐπ τοῖν τπϑ τῦοῦϊ ἀϊξοη ἵμη αἷ8 (Ἰοϊοἠγέεη τι δείγαοσλίεπ 
μπᾶ πιϊξ ἄθπ Αἀπβργίίολοτι ἦθ86 φοϊοἠγέοτι Τἤθβθηβ σζιι δελεϊέσοτι. 

 Ῥ ϊϊοϑέτιαἰι5 Κοηπὲ τυϑᾶεν' ϑέμαϊΐοη πα Ῥιββθηβοπα ἄθτ' θπρθγεπ 
 ϑολαῖο ποεὰ ργεηκέ ΟΥ ἡοπιαῖβ πιῖϊξ ἄθπι οἱέΐϊοη ϑομεῖη ἄδν' Ἐγιαΐϊ- 
 ἔϊοπ: ΟἿ υοἷἶ! αἷς ἴἥωχηπη (δ᾽ αἰϊσοπιοίπεπ γε ἐδίϊαμη, αἷβ Ζδριΐπησ 
ππα εποββε ἦεν Ηαμρίεν ἵπ υυοἰἐπιἀππίβοπον Πλοίουίᾳ σελμόνέ βοῖπ 

«ο΄ 



“ΔΕ Γ ΕΚ ΠΤ ἰζὰ ΣΧ ΡΥ 

ΤΥ ῬΒΑΒΕΆΑΤΙΟ. 

Ἠιυῖι5. ρᾶγ 5. Πθϑοῖο 8η ΪΠΟΡΘΙ (υδηὶ ἀθθοΓἂΐ Γαίϊο- 

ὨΘη ΠΑΡ ΟΡ Οο]οί ν, οἱ. ἴῃ ΘΟΠΒΟΡΙ ΒΘ η48 οοηϑυγα οἱ 

(γδροϊίαιῖ5. ΡΕΙοϑίγαίθδ οἱ δα! οηΐβ πηθᾶθ (οἴ, Μηθπιο- 

ϑγηδῃ ὙΠΙ, 1ὅ--80; 111---181). 
οο ΡΥΪΟΓΘ. γο]απηῖπο οοηίἰποίπν Ὑ]α ΑΡΟΙ]ομΪ (τὰ 

ἐς τὸν Τνανέα ᾿“πολλώνιον ἃ} ἰρβθο ΡΗϊοσίγαίο 1061 

ἰηϑογιρίιι5 651) δαϊαηοί 8 βίδί πη ορ βία! 8 Αρο] θη οἱ 

Ἐπιβο ἀντιρρητικῷ δάνουϑαβ ΗΪΘΡοοΙ θα, 415 δηΐθᾶ 

ἰοοιι5 ἰῇ Δρροπάϊοθ οραΐ {γἰθυΐία5Β. 6 Αροϊοηΐ! ρΡ6Ὺ- 
Β0η8 Υ̓ΘΙΠ ΟἰΘΟΘΡΠΘΡΟ 88(15 αἰ [ΠῸ 1186 ἰρϑίαθ ῬὨΙ]οβίγδίϊ 

ὁα]ρα οϑί οἰϊδοίαμη, «αΐ ἰμηηοῦϊίο πορίθοία ΜΟΘΡΘἢΪ5 

ΘΡΑνΪ5, αἱ νἱ ἀθίιγ, διιοίογ δ ΠᾺ6. τηδὶεΐ Παιηΐϊα 5. ̓παοοίϊ 

οἱ. βίαρι αὶ Ποιηΐηῖθ Θρἢ θη υ  ἀἰ 115. αἱ, 485 ἰδηθη οἱ 

ἰρ885 ϑ86 06. ἃ) 60 ΘοΟηβυ]0 Γοϊθοίαβ 6556 δχἰ βίη 8η ἀ11Π| 

οβϑί.. Ουἱά δυΐθηῃ ἰῃ ἰδηΐα οΟὈδβοιγίίαίθ ἰδίου 6. Αρο]]ο- 

ῃΐδηδϑα ΡΓΟΡΑΡ1]6 ΠΑΡΟΡΪ ροβϑὶί, πϑηῖοὸ νἱἀθία. ΘΟΓΙΠῺΏ, 

4υΐϊ ποδβίγα δοίαίΐθ 'ἴῃ πὶ ἰηαυ νου απΐ, ΟἸΓΟΌΠΊΒΡΘΟΙ 5 

ΘΧΡΙΌΓᾶ5586. {πδηὶ Ε.. ΜΌΠΟΡ ἴῃ ἀἰϊδβογίαϊομθ Υ Γαι βἰανὶϑθ 

1801 βἀϊία. Ὁ ῬγοΟθα 1Π|Π αἰδβιϊησυϊ {86 ΒΟΥ ΡΊΟΙ 6Χ βι1ἃ 

μη παρ Ἠλιι85 φοδίομθη, ααδ85 Κοίη Οὐγίδοθδα 80 ϑίαγα απ αϊδ 
Ἥαπϊῖον οἷπος βαγίϑδου Κι] ]οίοηϊδίθηη ογϊηπουέ. Νίοϊδέ οἣπθ ας 
ἰολαϊιοδίε Τολισοζαϊϊοη ἀμνολι ὁ πιαᾶπ αΐοδοπ υ οῖβ ἀδὺ' πιαπ- 
πἱολ[αϊέϊφοίοηι, σοιυαπαίοδίοη, ζαδέ υεγροίζέογίοη ϑργϑοΐου (ἀδν 
ϑορλϊίδίοη ἐπ ἄδη ΚΚ. 5.), ννἀογοη Ῥεγβοηολκεῖξ μη ἴα ἄθη ἀπ- 
ϑοπαιμίϊολμδίοη Βιίϊάογη θηἐρεφοηίγιἐέ, ἄθνοπ Ἡίρκοη πὶ ἄθη [επί θη 
αι ϑομγίέοη ὠπαᾶ ποοῖ πιθλν απ τιοπιθπίαποπι ΤΟΥ ΟΡ θδθηθη 
Ζάφοη σεσοπιυαγέϊῳ πα υογδίαπαϊϊοῖι εὐἱνᾶ!; πα οἴπα δοθῆ Κιμσιδξ 
ἄον βοοναομίμμᾳ πὰ Αιξῥαδδιηρ σοιοῖπηξ ποοὴῦ λόϑμεγοπ εὶς 
ἀμνοὶ ἄθη φοηιλ ἰοῆθη Τοηπ μπᾶ ἤδη ““πϑοϊιοίη οἵἴπον πιϊποιοϑθη, 
σοϑοϊιοαιτίᾳ μηι]ονδοϊιυοί πάθη νσαλίωπῳ, τὐοίομα πιὶϊξ ἄδὺ ἰδϊολ- 
ἔθη αταξὶο ἦ65 οἰοφαπέθη εραὶ ἀοοῖ πΐοϊέ φοβργοίσίθη δέϊθδ ἀΐη- 
ϑοδιοοῦέ, ὀϊδιυοῖϊογι φαμίοῖέ -τ- αδ5 6} υἱοϊοἱολέ οἰηδοϊξίφοη ΒΒ έθηϊ686, 
αἴοδου ἀγαπιαίϊϊδολοη Οπαγακίον δες υεΥ απο τιοῖν' ἴδ “4 πδοιαιαιις 
ἦδος βορἢιϊοίϊδολοη Ζοίζγ αιιπιδ, ἀθυθη ιν δοηδέ θηζρϑῆγθη ηνὶλδϑέθη, δ" 

2) Ε ᾿μϑουϊθίδαγ:  ὺ Δρο]]οπῖαβ νὸὰ Τγᾶπϑ οἷη ὙΥ ΘΙβοΥ 
ΟὗδοΥ οἷῃ Βοίγρου οἄθυ οἷηπ ΚΟ γα υ ππᾷ ΕΔΗ Κου Εἰπο 



ΡΕΔΕΕΒΑΤΙΟ.. ν 

ἀοοίγίπα οἱ βαρίθηΐϊία ΑΡΟΙ]Οηΐο αἰπηρὶι ἡ ἃ ἰρβίιι5. υἱῖ 

᾿ς ρδοϊ(ἴ5, ἀείπάθ. οἵ πηίγδοι!α οἰτιβ ΒΥ θα ἱπίοΓρΡοίἃ- 
[ἰη6 δ γᾶ γδίϊοηθηὶ ἀθά πο! ἡ οἱ νδίϊοί 18 αα]ἃ 

{ΊθθεΡα ᾿Ιοθαΐ, ἀοοοί ἡ; βδηοίαῃ) [ἰι|5586. ὙἱΡῸΠῚ 80 1Π10}]- 

Ρὰβ Ποιμηΐπιπ) ΘΙ θπδη 415, γο σ᾽ οηθ5. ἀθουῦαμ ΡΘβίδῃ- 

ΤΠ 15 5. ΠῚ] ΟΡΘΡΠπὶ θα ἴθ 0 ἀμ 141), 564 οοπη- 

ΡΔΓΔΙΙΟΠΘΠῚ απ ΟΠ γβίο, «πη ΟἸΪ πὶ Βδυχγίαπι β6οα{ 7) 

σα αγ ΒΙβέουβοηθ {Πη ουβαομπηρ σὸὰ Ὦγν. Ἐσπατὰ ΜΠ Υ. [π 
ΟὐΙΩΠΉ 5105 μοὶ ὅ. Μὰχ ὑμᾶ Οὐμρ. ἴῃ ΒΥΈ8184τπ. 1861. 49, 
86 Ρ»ρς. 

8) Οὗ. 46 Πῖ5. αἰδρυξεαίοηῖθτιβ ΑΡΟ]]Οπο πο {6 Π618, 
ααΐρρθ 4185 ἴρ86 ῬΒΙοβέγαϊιβ ἴῃ 8115 5115 ΠΟΥ ᾿πϑιπ1, 
ΜΈΠΙΘυτη Ρ. 321-24, 48-ὃ, :τοΐαὰθ πού. 127, 190, οἰΐδτῃ 
τπιοβίσα ἴῃ Ῥυοοδηηΐο ΥἼΙ, ὙΠ]. 

4) Ὑ146 1, ὁ. Ρ. 2ὅ--2ῶ29 δρυβρὶβ βχροϑιύδβ πϑυυϑύϊο 88 46. 
ἜΡΠ6βο ρϑβίθ ΠΙθογαΐω 180, 8, 48 Ἰδιηΐϊὼ ΜΘΩΙΡΡῚ σοπνίοία, 
144, 12 δὸ 5: ΠΟΥ Βδύγυο ΘΌΥΪΟ 84] βδπδτη τηρθηΐθη γθγοσδίο 
241, 12; ἀδηΐϊατια ἄἀθ ρι16118, απ ἴδῃ ΘΠ Υθαίαν, τη νἱΐϑηη 
γοϑιιβοιϊζαία 1608, 26. 

δ) είοϊηῖα ΑΡΟ]]ΟΠΙ ὑγαοίδηξιν 1. ὁ. 29---ὃϑ7. Ουοά ε5ΐ 
δρια Ῥῃϊοβίγαϊαϊη 8558, 10, νἱβίοπθ απϑάδθιῃ τῆσδ γΘρτἂ6- 
βοηΐαΐδιη ε5888 ΕΡΙ681 ἀδθρϑῃΐ οδθαθπὶ ᾿ΠΡΘΥ ίου 5 δοάθιῃ 
ἔθιορουύα Βοιηδθ ροεροίγαίαπι, οἰΐδιη Ὁ1ο ὐδδβίθβ ΟΧΥ͂ΙΙ, 17 
πδγγαῦ. ΑἸΙα ΠΟῚ ἔβη νδΐθιη, ααδ βασϑοθῖι οὗ δα 8 6 ΥΘΥΤΤΠῚ 
Ῥουϊδαχη σίγιτ ργοδαπέ, αὐ 189, 11, 127,1, Βιπηυ]ζαί5. δαί 
πέρα Αρο]]οηῖπ) οὖ ΕΠΡῃγδΐίθιη οχογίαβθ οδιβδιη οχιβϑίϊηγεαΐ 
ΜΈΆΠΟΣ (1. ο, 84) ἔπῖ55θ6. οὐδύϊοπμθιη, αὰἃ 58 606 αἰορθαΐαπν, χρη- 
σμώϑδη εὖ ἔαϑίποδαμι, οἵ. 198, 11. 

6) ΡΙδοῖϊξα ΑΡΟΙΠ]ΟΠΐ;, ααϑηΐαχη 4 1461} οχ ΡΒ] οί αἰ νοὺ- 
15 σορποβοῖ ροβϑαπηΐ, ορίϊμηθ δχριϊοαΐα Πᾶῦ65 80 Ε. Ζβ!]θρο, 
Υ. 9]. ἴπ Οδβοβιομίθ (6. οΥ ΘΟ βομθη ΡὨΙΟΒΟΡΙΗΙΘ ΠῚ, 2, 
Ρ- 181--140, Ιάθηὶ βοϊΐθ τηοπμϑῦ, ΡῬ6ῈΓ ΟὙΤΩΠΟΥΤΠῚ 5ΙΠΩΡΊΊΟΘΙη 
γιοίπτηη (211, 19) Ογμηΐϊοδπὶ αἰ οὶ ρ] 1 ηδτὴ 6 ΒΟ 7101, ΡΘῚ ΕΡΉΥΘ 5 
ῬΘΙΒΟΠΘΙΩ ΘΓΟΙΘΟΥΌΠΤη 5ἰτηυ]αύαι σὶγθαΐθιη: ἀθιηοουδίϊα 6 ΘηΪπὴ 
βἰπαϊοβιιβ ΠῸΠ γα Υθίαν ΠΌΔΙ] ΙΥΘΥ ὈΘηΙσ πη αὔθ μι πη ρ γα ύΟΥἹἽΒ 5101 
δχροΐοσθ, οἵ. 198, 21: 200, 11. Οβίθγιμη Ρ]8π6 8]}1ππὼ δἴατιθ 
ἴπ ῬΒΙΠοβίγ δῦ ΠΠΌΥΟ ᾿πνθπίσητιβ ΕΠπΡΗγδέθτη ἀρπᾶ ΡΙΙηπτη ΕΡΡ. 
Ι, 10, οἵ. ΜΌΠΙΟΥ 1. ο. 117 οὖ 46 54. 

7) Τὴῖρθονὺ ΒΔΌΣΙΣ ,,ΡΟΙ]]οπῖπ5 πᾶ ΟΠ γιβίπβ'" οἴο. ϑαϊίαβ οδέ 
ἴῃ ΤΡ σον Ζ6  Βομ συ! ἔν ΤΉ ΘΟΙορίΘ 1892 οὐ βοραγϑίϊη. ΟΕ, 
ΜΏΠΙΥ 1. ὁ. 88 οἱ δ4---6. Φτπδ8 5: 106 Υ ἡδγγαΐα ἃ ῬΒΙ]ΟΚίγ. 
159. 10 οὐ δΌ δυδῃρθ δι Μαίίῃ. ΥἹΠ, 8. Ματγο. Υ, 1. Τιπο. 



ΥΙ ΡΒΑΕΒΕΑΤΙΟ. 

ἃ ΡμΠοβίγαίο ἰδοῖθ. ἰηϑε{πίϑη 6556. ΓΘ ἀβθϑηλι5, πορᾶΐ 

[ἀοίϑη!; δὸ νἱάθίμ". 58Π6. πἰ} διηρ ἰπ5 Αἰ ΠΡτηΔΡΪ ΡΟ586, 

εἶδ πο ρίαπθ «υϊάρῃι ἱρηοίδιη ἔιιῖδθα ἢσΐϊο ΒΟΥ ρΡίοΥΪ 

νοὶ δνδηθο! οδ ΠΔΙΓΔΙΪΟΠΘΙη, 564. δρίαίθ 11 τηϊγᾶ- 

ΟἸ]οΡαα, οπρ  ἀἰβϑίηια οἰϊδηι αἰϊαπθ ἀἰθεῖνῦῖ ροίιιἶδθ88 
οἰπβιηοαΐ την ΠΟ] ορ ἴδηι. 

ἘΔΡΌΪΔΓ 6 ΠΑΡ ΓΑ ΟΠ 6 ἢ ΠΔΡΘηἀ8η1] 6556. ἤδη γἱ 8} 

ἴῃ ῬΓΟοθιηΐο Υ. ἃ. ρ. ΥἹ ἀοιπηοηδβίγανὶ, π660 πηαΐδίϑ 586ῃ- 
(Θηςἃ οϑί ἰθοίϊβ {1 18. ρΑγί οι] 15 οοτητηθηΐαίοηἶ5. 1. ΜαΪ- 

Ἰθρΐ, ,(ααὰ 46 ΡΒ] οβίγαί! ἰῃ ΟΠ ρΡΟΠΘΠ4ἃ τηθιηο α ἀροὶ- 

Ιοηἱ Τγδηθηβὶθ ἢ «πδοριίαν“. Ἐἰαμη Ἐς, ΜΆΠΘΓῸ 
(Ρ. 417) νἱν ἀοοί ββί πηι πιᾶϑῖ5. Οχὶ ΠΠΪ Δ} 5.18 ΠῚ (ΘΠ ΡΟΓΙΙΠῚ, 

αῖθι5. νἱχῖ ΑΡροΙ]οηΐ5, σορηϊοηθηι., ἀπ8η} ΔΡΘΌΠΩΘΗ- 

[ΟΥ ἢ ΡΟη 15 ργορανῖί, «(ὖ πο οἴϊδη 6 Ρ 1} ΘΡΡΟΡθι5. ἴῃ 

ἀοβογιρίϊομθ {{{πῸ 015 ΤΠ αἸοὶ ΘΟΠ 5515, πὸ νἱἀθρὶέ ΒΔΡγ- 

Ἰοπθ πη] γϑίθγ θη), 4ιιαϑὶ δάϊμπιο ἱποοϊαιηθιὴ ΗθΡοάοίοἰβ νϑν- 

θῖ5. οχ! ον 1 ἢ, 8ὸ Πάθηη αι ΠδΡΡϑηΪΠ ΑΡρΟ]]Ο ΠῚ 
ἰπνθη} !! δηΐηο σαϑϑίθθθ 56. δάνογβιιβ Ποιη δη οδηΐθ- 

50 νἱΐδθ ΔΠΠ0Ὸ οἱ ἃ} 60 ΡΙΓΟΡίθρθα νϑχϑίιπηι. 510. 6558 

αὖ ἴῃ αἰ 115. ΠΡ ΥἾ5. Ἰοσίμη5. 81 ΠΟΠΠΆΠΠ 8 ΒΟΥ Ρ΄ΟΓ 6.8 

ἰγδά 1, 486 ΑἸ] σοη 5θ πη. ΘΟ] ]οσὶέ 1. ΜΏΠΘ, ποπάιμπι 

ΨΙΠ, 26 ἀρργθμθηᾶιηιθ ἀθ δαιμονιξομένων Βδῃδίϊομθ, οἱβ 
οὔϊαπι ρα ΙΟΒΘΡρ απ ΑΥόμδ60]. ΥἼΠ|, 2, 8 οομραγαῦο Ἰἰοϑῦ 
ξαθα] μὰ, αἀ86 γ6] ρχορὶαβ δᾷ Ῥμιοβίγαΐθαπη δοοοᾶϊ σπϑπὶ 
ΘΔ Βουρίογθϑα βϑϑοσοϑ, ἰδ βδοϊθαύϊοποια ϑαΐθιη ρα 6118 6 Βοιπδ- 
Ὧδ86 νἱχ ἢὰο ἐγϑαπθύθ ᾿ἰοοῦ,. οαπὶ ἴρ586 ΡΒ. ἀαπθιίοί, ἔαοσγιηθ 
τηροῦσα, δὴ σπινϑῆρα τῆς ψυχῆς ἴῃ οἃ ΑΡ. δηϊμηδανον θυ, 
ααϑ6 ἔθ 1556} τηράΐϊοοβ. Ναβοθηΐθαι Αρο!]οηΐαπι οΟἹούατα 
ΘΒοΥ5. δοᾶθιη ἔδτθ πιοᾶο βαϊαΐαῦ, αὖ Δρο!ίποιη ἀρὰ Ο8}11:- 
πιϑοπιπὶ ἢ, ἴῃ 6]. 349; ΡΙαηθ δἰλΐου 80 Δ Πρ6 115. οϑ θρυδηΐαν 
ἴδϑβὰ πδίβϑ]θ5 αρπα Τμπο, 11, 8 568. 

8) Ρυΐπια ραγύϊουϊα Οπο]αϊ 1858 οαϊΐα οϑὲ, ἄπδθ ροϑβίϑθ- 
ΕΪΟΥΘ5 ᾿ωϑηᾶανῖ 1859, 1860. 

9) ΟΕ, Ηοτοᾶ. 1, 180 ἐγαδίγα οοηϑίαν 1. ΜΌΠΙΘΥ ργὸ Βαθυ- 
Ιοηθ 1114 σϑίπθία ϑο]θαοῖδπι βαρδυϊαθτθ. Οἵ, Ε, ΜΈΏΠΣ 1, ὁ, 



ἐς ἡ ἃ ἐμ μευ κυ νμμ. δόιν,. ἐν: ΨΨῚ δα ἰὠϑλν ΕΣ ἐν χου "π᾿ μὰν", ᾽ " ἐδ, Υ, ΓΎΡΗ, 

; ̓  Α ἥ ͵ 

Ν λυ νυ ἐλ κὐ δι  ννν........ 

ΡΕΑΛΔΕΞΕΆΑΤΙΟ. ΜΠ 

ες ἀπάθ ΘΟπϑθαυϊαν Ὠἰδίογοα δαοίου ἰαΐθ θυιτη γάῖθγ ἀθθῈ 6 
οἴῃ ΤΘΡὰ5 δ᾿1ππ646 ΟῚ ΟΟΘΏΉΪ 15 οἵ ράγαμ) ΟΡ ΒΡ 5. 

Εαϊοπϑι τηθᾶπ οἷΐο (1849) οοπβθοιία οβὶ Πϊάο- 
᾿ἰἴδηα, αύυδηη Δύο ΠαΥ δ Υἱν ΔΙη οἰ 55 115. Α. ΥΥ̓ ββί θυ 8 ΠΗ. 

Ποῖθο πο Οοηίσίβθθ. αὖ ΒῸΡΟΓΒΕ| οἰΐδτη 80 ΓΘρο  0Π68 
ΘΡΔίΠΠῚ ΔΠΪΤΏΠΠῚ 515 ΠἸΠΟΔΡ ΘΙ, 4.61 ΟἸἑπη ρΓΔΘϑί 1 ΡΌΒ 06 

ἀθ την 15 οἷ ἴῃ ῬΠΠοβίνδίὶ ορογὰ ὑθίθυθῃβ ἡ: 400 

Θηἶπη οΡδί δοιηΐηθ οἱ ἰἰπσυδθ ἀγᾶθοᾶθ μου {18 τη} 
ΘϑΓοσῖΘ δπηιθηάδυ! 1), «αΐθη5 ΟΟΡΓΘΟΙΟΠΪ 5. ΠΠῸ ΟἸΠῚ 

σγαία Γϑοογἀδίΐοπθ ΟδΡ 5: ΥἹΡΙ ὑδὰ5 σι. ΝΟΠΗΪΗΪ 

οΟπία]δΓαπὶ δὰ ρυγραπάμπμπι ἰδχίπμη οἰΐδηι ἴ,.. ῬΓΘΙΪον ἢ, 

Ε. Βομοῖρο ἡ, Ε. ΜΏΠΟΡ ἢ τη σϑοθηβιοηῖθβ 5015. ΘΠ 015 
Τυνοοηϑῖβ; Ὀ]ΥΠ]ᾶ γ γῸ ἀθ 060 (Ομ οι ϊ ΟρΡΘΓᾶ8 ἴῃ Γβργε- 
ἘΘΠΒΙΟΠΘ ἢ) οἱ ἰρϑίιιβ βου ρίοῦίβ οὐ τηθ86 τοίγδοίδίοπΐβ 

10) 146 ΗδϑΙ ΘΙ Υρον σατο πον 1849, Ρ. 922---92, 
11) ΕΧΘΡΆΡΙΘ, Ρούιββίτηα ἰδπᾶο ἴῃ Υ͂. ΔΑ. 50, 28 ἀπόγραψαι, 

98, 28 καϑιερεύσαιεν, 451. 19 οὕτω τι ἐχειρώσατο, 209, 28 
ὥς γε, είπεν, ὦ μειράκιον, καὶ πέπραπται, 280, 1 προσει- 
πόντες οὖν, 291, 82 ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ἄϑλοις. 

12) σε σοπειοσ Τυτογαϊυγζοϊζπιησ 1846, Ρ. 461 5ᾳᾳ. [πὰ 
Υ. ΔΑ. 138, ὅ πρόρρησιν οοτπιπιοηἀϑηξΐαπι ἴδηι Θηζθυθυίουϑηι ἴπ 
βρρϑμᾶϊοθ, Ρ- 19; Ρίυγα ἴῃ 8411185 ΠΌΣΙΒ σοΥΥ ΧΙ, 

18) Κομοῖθ6 ἄθ πηθα βἀϊέϊομθ δρὶῦ ἴῃ Ζοι βομγιεῦ ἔν ΑἸέθυ- 
ἘΒαΤΒυ Ββθηβομδῦ 1847, Ρ. 421 54ᾳ. Βθοίθ οἱοῖξ 16, 4 υμῶν, 
δὲ ϑουΐθ ρυόροῃῖ 75, 8 τὸν δὲ ἔσω πηφῆνα περιτειχισάμενοι 
εἴρξαν. Υ. 85. 14, 23 τοαυϊγῖῦ εἰπεῖν αποᾶ οὐ ἱκανώτατος 
1ὰησδΐαν, οτἶτι5 φουγθοιϊοπίβ Τὴ6 1 ὙΘΟΟΡΉΣ ΠΟΠΘ ΠΊΡΘΥ ἱπη1η6- 
ΤΏΟΥΘΙΗ ἔπί586 ροθηϊίοί. 

14) ἘΠ. Μ1ΠδΥ, ᾿πϑιρηῖίου τπϑυϊΐαθ ἀθ τηθα οροῖα ἴῃ ΡΠΣο- 
βίγϑίο οο]Ἱοοεῖα οἰΐδτη ΟΘηΒΌΓαΠΙ ΒΟΥ ρϑῖῦ δαϊθϊομῖβ ΤΥ ΘΘΗ515 
ἴῃ ΦΟΌΣΗΔΙ ἀ65 βαυϑηΐβ 1848, ρ᾿. 610---082; 149---τ08, πὑπᾶθ 
ΘΟΙΡΙαΥθτ15 Ἰοοΐβ Υ, Δ, οἱ ἘΡΡ. Ιὰχ᾿ ΤΗΣ τη διχῖτηθ ΠΌΠΟ 
Ἰδαᾶο ΘἸα ΘΠ !οποτα. Υ. Α. 157, 12 ἔστιν ἡμῖν τὸ τοῦ Σοφο- 
γμλέους λέγειν Ρῖὸ ἐ. ἡ. τὸ τοῦ Σ. ἐλεγεῖον, αποᾶ υ]ξίπητη 
γΟ Δ] τη ἴπ δα. ΤΌΣ. Ρ]8Ππ6 βαβία!, βοαπθθηΐα ΥὟ δϑίθυιθ ΠΏΟ; 
56 γογιπι τοπηθάτατη Ἐ. ΜΊΠῸΡ ἀδπιᾶπι αἀπίρθαΐξ. ΤῈ δρ βία 8 
80 60 ΟΟΙΎΘΟΙ5 580 ἴοοο δρϑηιαβΒ. Εσχ ΡΊθοΟΙ͂Ι ποίῖβ, 6888 
ΜΉΠΟΥ οἰΐζαί 765 54., πῆϑ 815 βαπὶ 239, 31. 



᾿ - 

ὙΠ ῬΒΑΒΡΑΤΙΟ. 

(ΟΠ]δίδ6 : ΘΟΓ ἢ Υἱ465 ἰηΐνα πα σθη. ἢ Ῥογιη τα ρΓ86- 
[6Γθὰ ργΟροβαϊί, ἃ αυΐθιιβ Δρβι θη αμη χηἱῃϊ ογαΐ, ΟΠ] 

οἷβ δ ργορυΪοίδίθη) 56} 018 ῬΗΙοβίγαίθι υἱοὶ ἴη- 
ΟΠ] ΘσοΡοὴ δὺΐ ρα} θη ΟΓΔίΙΟηΐ5. Αἰ(ἰ086 ΞΟ] Ρίουὶ οὁ"- 
{γῈ 61, 48) ΟΘίθυῚ Φαο4 6 οἰ πβάθηῃ γ6 ὶ ρ8.10 ΒῈΡΘΥΪΟΡ 5 

δρίαι 5. ΠΟῚ βθρναυπηΐ. ἘΧρΡΟηδη ἤδ6ο ἸΟηρα5, ΠΟῚ 600Π- 

{Γδα! σθηαϊ βἰπαϊο, 564 αἶα ἰΐα 5ησ. 876 ΒΟΥ θΘη 4 ΘΘΠ115, 
(πιὸ ΐο βορμϊδία υὐϊίαν, οοιμτηοάθ {ΠΠπ5(γΓ δία. 

Περυΐ  ν. «ἃ. οογίθ πη ὑγρὰ ἰηΐαοία ΓΘΙΪ ΠΩ ΈΘΓΕ, 

οὔτ ἀοίθηα! ροίοϑί 5110 18. ΘΧΘΙΏρ]15 ἀρὰ Ρἢ. ἰηγ θη 15 
«πο4 τεργθθηάϊί. 510 10,11 ἀποπέμπουσι δήπου στε- 
φανώσαντες ροβίυ]αίϊ (1117), 564. Ἰορίπηι5 22, 21 πέμποι 

δ᾽ ὧν ὑμᾶς ἐς Ἰνδούς, 86, 1 ἐφόδια --- ὁπόσα ἐς 

16) Οδρ [8165 αΙαποῖῖβ {|{ο 15 ποίαξαθ βυηῦ: 12, 26 ἐφ᾽ 
ἑταίρας ἐκώμαξεν, 18, 25 ἐπέκοπτεν, 41, 15 οἱ στείχοιεν, 
7 1ὸ εἴ τις παιδίον παραγγράψαι (εὐτσϑοΐο ΘΘΠΟΓΘ Υ 6700), 
94, 4 ἕν᾽ ἐς καιρὸν τῇ γῇ ἴωσι; 9ὅ, 39 πάντα -- ἀπνευστί 
τε καὶ σαφῶς »εἶρεν, ἴθ, 80 ὅπόϑεν εἰδείη; 102,6 ἄραιμι, 
111,6 ἐκάλει ἐπὶ ξένια, 148,8 πρεσβειῶν δεόμενοι πρὸς τοὺς 
αὐτόϑεν ἥξοντας, 102, 2 ὅ τι φάγοι καὶ παρ᾽ ὅτῳ, 184,11 
ἐπέποπτεν, 197, 8 διαβαλεὶ, 198, 9 τουτὶ --- λοιπὸν προσει- 
ρήσει, 2329, 9 οὔτε --- ἡ νεότης ἀπελατέα τοῦ τι καὶ αὐτὴ 
βέλτιον ἐνθυμηϑῆναι, 240, 28 αὐτός τε, 248, 21 ἐς Ταορ- 
σοὺς, : 28ὅ, 1 φεύγοντα, ο75, 26 αὐτός τε σύ, ὃτθ, 11 ἐς τὸν 
χρόνον, 298, 29. τὰ κακὰ πείϑειν, 809, 19 κατὰ τοὺς χρόνους; 
511, 22 οὐδεὶς ἐπὶ τὸν Πυκοῦργον ἀγῶν ἤπεν, 814,1 ἤκουεν, 
829, 21 ἐσελϑεῖν. ΝΟΙΠΏΙ]115 Ιοοῖ8. Υἱῦ ΟΡ ϊτητι5 αοξπμη. ερ!ΐ, 
Οαχη ᾿τθυπη ΟΟΥΥΟΧΙΐ, 486 1056 1ϑ1ὴ 1ἢ ΔΡΡεπᾶϊοθ Ρ. 19 οἵ 1π 
ΟΥ̓ Θ ΘΠα15 Ὁ. ΧΧΥ ΘΙΏ ΘΠ ΑΥΘΡΆΠΙ. 510 188, ὅ πρόρρησιν (157), 
168, 12 ὁποθενοῦν (180), 188, 14 ὅσι᾽ ἄν (166), οὐδὲν ἐοι- 
κότα (145) ἸαρῚ ἀθθοΥα ἀοοσοί, δἰΐατη οὐ Βορυδρηΐοα, τὶ 118, ὅ 
πρῶραν (1328), 149, 27 ναὶ τὼ Σιὼ (126), 160. 12 ᾿ἀργινούσας 
(1014.). Ῥοβέαπδαιη δυγαΐαπι τηθιτὰ ἀθ ἐοικότα ἴῃ ΡΡρϑπᾶϊοθ 
Ρ- 80 φοηΐθββιιβ θυϑπι, ΠΟῺ ροΐθγϑιη δχϑβρθοίασθ, ἄθῃμπο 1Ππᾶ 
ΤΪΗΪ ἘΧΡΥΟ γαίτιμ ἵν, Ι΄6πὶ πὸὰ 86η8ῖδ, ἃ τὴ ἴῃ ΑΡΟ]]ΟΗΙΣ 
ορὶβί. 62. τηοηῃβίγτιη γάνος ρῖοῸ γᾶς σΟμΒαΪο δὲ ἡπαβῖ δηϊταὶ 
οδτιδ8, ΥΘΙΙΟὐατα 6586, απο ἐδιηθη βιρῃϊβοαίαν 1116 ἀααῖτο: 
Ετ. ἔγκτασιν (ργο ἔκτασιν); αἷδ δῃΐτα ρχορθιηοάθτη ἔπΡΘ 
γἱάθυὶ γάνος ἃΡ Ἑάδϊΐογ τϑίθηθασα ἔτπ1558. 



ΡΕΒΑΕΒΕΆΤΙΟ, ἘΧ. 

Ν γοὶ 4.5. ἃ 2 ΥΑΔΑ: ἥν 

᾿ Η͂ 

Ἰνδοὺς πέμψαι, 60, 4 ᾿“πολλώνιον --- πέμψαντι οἵ 
βούλεται χάριν ἂν γνῶναι. 88, 16 πέμπετε οὖν 

᾿ αὐτὸν εἰδότα ὁπόσα ἴστε, 103, 8 ξηλωτοὺς πέμπετε. 
᾿ ὡςς οἴεσθε, 194 πέμπωμεν ἐφ᾽ ἃ ὥρμηκεν, 280, 9 
᾿ς εἴ μὲ καὶ τὴν ὑμετέραν σοφίαν εἰδότα πέμποιτε: 
᾿ς Ἰοοΐϑ 10, 117, 89, 16, 280, 9. οογγβοίίομοπι δα Πἶθει, οείο- 

ΟΠ ΓῸΒ ΠΟὴ ἰδησίί, δἱ 4115 ογβάδί, ἰοῦ ἰοοἱβ ἃ ΠΠ᾿ΡΔΡΪΞ ρ66- 

Ὲ οδίιπη 655672 ΜΙρδίυν ἰθίάθιη 4, ἴ τῷ Νινίῳ --- οὐ --- 
᾿ δεξιῶς ἀπηγγέλλετο ἴαιη ἀΐπ ἀθίτιο δηΐπι9 ἃ ἀοοίί5 
ἤᾧ ἰοοΐου!θ8 ἰοδγαίι πη 6888, (πο δοάθιῃ τηθ0 ἀϊοίυτη 

᾿ς γραῖξ ἴῃ 14, 8 ὕμνος αὐτῷ τις ἐς τὴν μνημοσύνην 
᾿ ἥδετο. Ἐχρίεί (. δἤάθης ἐς σεῦθὰ 11, 20 ταὐρηδὸν 
᾿ ὑποβλέψας αὐτόν (116), «αἱ Πετγοῖο. 80ῦ, 6. 64. Τιν. 
[δορὰν ταυρηδὸν ὑποβλέψας τὸν βασιλέα, 19, 26 

Η ὥσπερ δαίμονα ἔβλεπε. 51. 18 βλέπει --- ὀλίγους τῶν 
᾿ς ἀνϑρώπων. ΕΓ50 ΡΓΔΘροϑίτο πὸη οϑί {Π|Ὸ,,οβο [πίον 
ΝΝ ομΐβθα΄“. Βαϑιϊτπϑηΐθρθ 17, 11 διεπυνθϑάνετο τοὺς 

ἱδρυσαμένους Ῥγο διεμάνθανε τ. ἱ, (ΠῚ ροίογαι ἴῃ 

δοάοπη ἴο]ο ἰδοίαπι 18, 26 καὶ γὰρ ἂν καὶ τὰ ἐκείνων 

 διαμαϑεῖν ΘΟΒΙθΈγ6. ΥἹχ [οὶ ἀπθιίανθ, ΡΗ]Ποβιγαΐο τέ 
 μαϑῶν τροία αἰεὶ νἱβιιπὶ 6558, πθὸ ἰρβιιπὶ τέ παϑὼν 

ΒΟ]. ὈΡΙΖα6 ρμοϑιΐββο (120), οἵ. 486. οἸΐπη ἃά Υ΄. βόορῃ. 

ΠΡ. 104 δαποίαγί. [,ϑοἴΐο ὠνεστῶτα 0, 2 ἃ ν. ἃ, βργείὰ 
(169) τεφχυϊτεπία ἑστῶτα ἀοοπαϊίαν αἰΐογο ἰοοο 81, 96 
 ἐδεῖν --- ἐν αὐτῇ στάχυας ἀνεστῶτας. Νοῃ τηπΐδη- 
ἀπ 6886 Τ], 14 παραφϑείροι ἴῃ δοργίβίιμη (158) ἀοοοξ 
 4ποὰ ϑ5ἰαἰπη 5ϑαυϊία τοὺς --- τὴν φιλοσοφίαν -- 
 παραφϑείροντας οὐδεὶς --- νόμος --- ἴσχει. Μϊηΐπηε 
ΥἹΕΙ͂ νεῦ ὙΙΟΚΘηΔΟΡΪ5 82, 2. οἴ αββθηίθηβ (ἃ 

ς (121) κατασοφίξεσϑαι τὸν νόμον φρο καὶ σοφίέζεσϑαι 
᾿ τ. ν. Ἰερθηάθπ γϑίιιβ, οἵ. 299, 9 σοφισάμενοι -- οἵ 

᾿ «1αχεδαιμόνιοι τὸ ἀπαραίτητον τῆς ϑυσίας ἐπὶ τὸν ᾿. 



Χ ΡΒΑΕΒΕΑΤΊΟ. 

τῆς καρτερίας ἀγῶνα ἥκουσιν. Ῥογίδοίι! ΠΡΘΡΙΟΓ 
5115, ΠῚ δουϊβίθμη Θχϑρθοίδυογίβ, Π0η, πἱ ἃ ἃ (129), 

ΓΘΙΠΟΥΘΗΔῈ5 δϑί ἰη 99, 15, υδἱ ἡρπάσϑαν πὰηο δϑί, πὴ 
ἁρπασϑῆναν ρΡγο νιϊσαία 40 δοάδθιη γϑοΐίθ νυἱίπρογαίδ 
ἀνηρπάσϑαι; 5υϊβοίδηΐξ 6Χχ τη} {15 ἰοοΐβ 101, 9 εἱ 12; 

εν. 806, 4, ὅ ε4. Τιν. Ῥαγρογᾶπι (123) σοπιπμδπαδιὶ 
186, 2 οἰκήσουσιν αὐτὸ βέλτιον (ργο βελτίους) οὐ- 
δὲν ἢ εἰ χϑὲς ἥλωσαν ἀοοεί γοοογδίο ἸΙοοογαπι 118, 
28 βελτίους ἀποθανόντες ἐγένοντο, 148, 26 βελτίων 
ἔσῃ καὶ τοῖς ἀποθνήσκουσι ἑπόμενος, 59], 8 βελ- ὁ 
τίους οἱ ἐν τῷ φανερῷ ἀποθνήσκοντες. ϑονΊθαγ τα 
νὰ ἃ (ἃ (156) Βαροίυν 1517, 21 ὅτε ᾿“ϑηναῖοι πο- 
λυανθρωπότατα πράττουσιν, πᾶ πολυάνθρωπον 

6550. ὈΓΡΘΙῚ, ΠΟ Οἶγοδ; δ, ΒΟῦρίου. ἁιηδί Αἰ μθηΐ θηβίτι 

ΠΟΙΊΘΩ ΡΟΠΘΙΡῈ ΡΓῸ Αἰπθηΐβ, οἵ, βίδίϊη τὸ μετόπωρον 

δὐήλιον τοῖς ᾿4ϑηναίοις, 91, 80 κατὰ τὴν 4ϑηναίων 
- ἄκροπολιν, 5382, 10 ᾿“ϑηναῖοι δὲ --- οὐκ ἐλεί- 
ποντὸ τῶν πόλεων, ρτγᾶθοράυπί 101 Ἦλις -- Σπάρτη 
- Κόρινθος. Τυνθηῖβ 1 ,ΔοΘἀδοιηοηΐ5, {πὰ ΟροΡα γοὶ ο 
Πᾶν] αΓΐδα ἀδία ΑΡΟΙ]ΟΠΪ ογδίϊοηθ δὲ ροθῃϊίθη πη 

16) Εὐίαμι 1101 μαΐϊο Πρτο Ὑ 8] ομβθυῖαβ, ἀαδιανιβ ῥ]διι- 
ἀθηΐα Οοροῖο, ραύαῃι ἔρ]οομη τηϑηστῃ απ: θα, οἵ, Ῥγαρέ. ἄθ. 
Ἰοοῖβ 28, 26: 140, 20; 151, 20, (τὶ ἀϊοϊξαν (129) ἃ Ο.« ἴπ 5686- 
ἄϊθ 501Ποξοσ Ρ Πού δ Ἰηϑ πὶ ΟΣ 8η 15 δοῦρίσγαθ το] - 
4115. 6]1οα1588 ἐπὶ τῷ τοσοῦτον ἀπολελεῖφϑαι τῶν προγόνων), 
255, 8; ΤΠ} ΠΪΠΊ6 ἃυτίᾶος 221. 52 μεγάρων ἤδη ἑκατομπέδων 
ῬτῸ ᾿μεγάλων ἤδη καὶ ἕκ. (8 ΠρΟ πιδρὶδ 92, ὅ πρὸς τὸ σι- Ἐ 
μὸν (19) ργο νϑύβ Ἰϑοίΐοης πρὸς τὸν σεισμόν. ϑοΙαπι ρ]δοθέ 
261, 2 αὔρας ρῖο ὥρας. Μαχίπια αυΐάρπι τοπὶ αοὰ ἐεβδὶρίββ6 ᾿ 
νἱάθίαν Οοροῖο Ὑ 8]  Κϑηδουῖαβ ἴῃ 255, 8 γοϑυϊξαθπβ “ἐψέω (ρτὸ 
ἀνέω ἴῃ ν, ξ, 1, ν, 85), νεανέα δαΐθτω, χαοᾶ ἴῃ π Ἰοριίαν, ἔα ΠῚ 
ΘΟΥΥΘΟΙΟΥΣ ἀομοτῖ, ααϊ 1ἢ ἸοοῸ τπιροάϊο ᾳυοᾶ ἴπ Ραοοϑπιὶ νϑηϊΐ, 
ΒΡ ΒΟΟΣ : ἱτηπο ΠΟΟ πηΐοθ νϑυπη οϑὲ; οαθᾶάρμι Οοὐγῖβ 111] 
οατπ ΘΔ ἀ.]Θϑοθηῦα!} οϑϑϑηΐ, αν! αγάοσθ θυ θροϊ οοπιπἶβ- 
ταηΐ, ροβίθῳ ἀθπιαπι Ρ]αίομὶβ 8560 }|0}15 νοῦα βαρίθηϊα ππθα 
δαπέ οὖ δῖ. ἔδοξε ΣΡ υἹ. 



ΡΕΛΔΕΕΑΤΙΟ. : ΧΙ 

᾿ς γοραίῃν ἴδηι ἰὰΡὶβ νυἱοΐαβ, ἰδοῦ πηαββα αἰοϊίαν 151, 290 

ἐπεὶ τοσοῦτον ἤκουσεν ἀπολελεῖφϑαι τῶν πατέρων: 
᾿ς Βὶς 6 (129) πιδσῃορογα οἴδμαιι ἴῃ ἤκουσε ἃ 50115 οοθά. 
᾿ πὶ 6{1] 5ονγαίΐο, Π0ῸΠ δηΐπὶ δἰΐζθηαϊς δὰ γι θηΐθηι νϑγὶ 

ἔοι 

ἀρ αν. 

δ ἀίδιον, 

ὥὡϑ ΣΣι . σιν. ΓῸ 
ΩΝ ἃ ΦΉΣ 

Ψ ᾿ᾧ ἕ ν 

Ὀδῖπη ΡΙᾶπ6 5 Π 160 ἀρ ΡΠ οβίγαΐαπι 6. 9. 224, 4 

ἀναπνεῦσαι -- ἑαυτόν φησιν, ἐπειδὴ ταῦτα ἤκου-- 
σεν, 41, 15 ἐπεὶ δὲ τὸν νοῦν τῆς ἀποδημίας ἤκου- 
σεν. (σμη πὸ ἴδγθπάδπμι ἢδρ δαί ἰάθη (129) ἀϊοί ΟΠ 6 ΠῚ 

150, 82 προξένοις καὶ καπήλοις ἀναμιχϑέντες πῶο- 
λοῦσι τε καὶ πωλοῦνται εἰ ὠνοῦνται π05 ΙΘΡ6Γα πρεΐ, 

4υϊά [αοῖοί δ]ίθγο Ιοθὸ βἰ μη] πιο 518, 11 πάντα γιγνό- 
μένος τὰ πωλούμενά τε καὶ πωλοῦντα Ἷ ναδϑηϊΐ δΔυΐθιη 
ΤΠΘΡοδίον, ἀποα ν. ὁ]. ἱπογθα!θ}!6. ρυΐαί, τόκοις ἀνο- 
σίοις τὴν αὑτοῦ κεφαλὴν ὑποτιϑεὶς, «πο ΡΓΟΧΙΠῚΘ 
αὐάϊί. Ἐγαβίγα (180) ργορομίίαν 1δῦ, 19 --- ὑπὸ τῶν 
τοῦ Φιλολάου λόγων ταραχϑέντες γγο ἀπαχϑέντες, 
γί ρᾶι]ο πίε 102, 6 “ακεδαιμονίους ἀπῆγε τοῦ 
μήτε ϑρασεῖς μήτε δειλοὺς ὀφϑῆναι εἱ 111, 11 ἀπή- 
γοντὸο ἐς γελοίους δόξας. ἘΕἰίδιηη 5] Πρ|6Χχ νϑγθι οἱ 

(180) ἀϊδρ!οοῖ 173, 12, Ὁ] ΥἹἱίο 5, αα]08, ΟΥἿΠῸ 
᾿ς χρόνον κομιδῇ βραχὺν ἤχϑησαν ἐς τὰ τῶν Ἑλλή- 

νῶν πράγματα, αἱ ἃ» Ποιπεγο 100, 11 πολλοὶ τῶν 

μὴ πάνυ σπουδαίων ἐς ὄνομα ἤχϑησαν, τηυϊίο πηΐπιιξ 
οοηνοηΐϊ ἤνϑησαν, «υοὐ ἴῃ {Π0 ἰΙαΐθνρ βιιβρίοδίαν. 

ΕΤάδΘπὶ ΠοΙηΐπ65, “πο νδίἰοἰηδίπν. ΑΡΟ]]οπίυβ 114, 15 

περὶ τὰ ὅμορα τῇ Ῥώμῃ δυνηϑέντες ἀπολοῦνται 
ἢ. 6. ορίθιυυβ οοΟΙΠραγαίίβ, ἃ 1391 νἱζαμη ἴῃ υἱγίπιπη πο- 
ἀΐοπθ ΟΡἑΠ8Π5 6556 (οἵ. Υ, ὅόορῃ. 213, 1 δὰ. Τυ!.) ρΡᾶγιπη 
οἶον δινηϑέντες 50} 5{{{π6Γ6 νϑ τ. 5.0.5. ἀἰβέη- 

οἰἶο τοΠ]δία, εἰ 292, 1 οὐπῃ ( (196) ἰεσθηιυβ ἀφήρησϑε 
τοὺς ϑεοὺὶς καὶ τὸ ὁρᾶσϑαι καλοὺς καὶ ὑπονοεῖσϑαι 
ΡΓῸ καλῶς. δρίίυγ δηΐτη ἀ6 ἰπηδοί πδίϊοηθ, πο 48 ἰρ80 



ΧΙ ΡΕΑΕΕΆΑΤΙΟ. 

δἀβρθοίᾳ ἄθογαμ; οἵ. 295, 21 καί μὲ ὃ βασιλεὺς κα- 

κῶς εἶδεν. Νυμι 220, 12 νοῦς ἐν σμικρῷ τῆς ἡμέ- 
ρας Ὠθοδββϑαρῖο δάἀάδίι" μέρει (106), ἀπ ταγὶ ροίεϑί, 
βϑάθῃι δηΐπὶ 6}}1ρ0515 928, 28 [νηΐ ; 60 ΡΓΟΡΑΡΙΙΗΙΙ5 
240, 34 καταχτυπηϑῆναι τὰ ὦτα (186) πηριποΓο5. 990, 
82 χτυπεῖσϑαι δοκοῦντος (Ζ4ημητρίου) τὰ ὦτα. Απιΐ- 
005 δζ “ΔΙηδ5ῖ05. ΡΠ ]Π]ΟΒΟΡἢΪΒ ΟΔΡΙΟΓῈΒ. 6556. 48 ΠἰθΘΓῸΘ5 
εἴ 4105 σοσηδίοβ ΠΘΠΊ ΘΕ] οβί βθηίθημα 202, 90, παι- 

δικὰ επΐμη 5ἰσηϊ πον! νον ἷ5 οὗ ἠμπολημένοι ἐξ ἔρω-- 
τος οἵ ποη παῖδας ΟΙαγα. οβίθῃα!ς ἰοοβ δά {Πππ τοίε-- 

γθημάμπθ ἴῃ οΥϑίΐοηθ Αρο!οηῖ! 20Ό, 21 τὸ δ᾽ ὑπὲρ 
ξυγγενείας ἢ φίλων ἢ παιδικῶν ἀποϑνήσκειν φύ- 
σις ὥρισε, δὺ ΤηΔΘΏΟΡΟΓΘ ορραΐ (ἃ (141) ργίογθ ἰοθὸ 
ξυγγενείᾳ ἀο]οηάμμη, ροβίουϊουα παΐδων (ὁΧχ μ.) ΡΓῸ 

παιδικῶν ᾿οσεηάαπι ΔΥΡ γα η5, {αΐρρα ξυγγένεια αἱτο- 
θΊ4α6. ΟΠΠη68 ΘΟΟΠΒΔηρτΐη6 08 ΟΟΙΏΡΙ ΘΟΥ }, ἤθαα6. ρΡοΐαοϑβί 

ξ. ἃ Προ γῖβ ἀἰβείησι! οἱ ἰηίοριθοίο ἢ φίλων 5Θραγδυῖ; 

ΘΠ Π6Ρ. ΠΠ1Π οἱ δΔη]α511} ΟΟΠΙ σα ἃ Ρ]αίοπο Ρηδθά. 

08". Ἰηςογοθρίαη 586 06. [τιῖ5βθ. ἃ ᾿ἰδῃϊ ον θιι5 ΕῸΡΗγ αἴθ 

δυδίπιι5 918, 14, εἴ. ὅ, 9, 4πὸ Ιἰοοο ργδθάϊοδί Ρἢ). 
Ἀρο!οπίαῃ ἀμηχάνων κρείττω πολλάκις γενόμενον 

Ἂ 

Ἶ 

ἐν αὐτῷ τῷ ἀπειλῆφϑαι. τιυίο ἀ6Ὀ 15. εβὲ (149) 
ἀπηλάϑη. Νοπ οοΡνξθιηιβ ἃ βθοι! (156) 928, 18 
οὐκέϑ᾽ οἷοί τ᾿ ἀπιστεῖν ἦσαν. τη 5. ΞΟ ΠΠοοὲ ὀχϑιη- 
ΡΙ5. ἀθίθι γι θι5, αὐ 168, 7, 112, 18 Υ΄, ΒορΠ!. 224, 29, 

234, 2, 204, 28 ο4. ΤὰΡρ, ΑΒ ἶρ80 βου ϊρίορα 6586 δέξεμι 

8529, 26 ἀοσεοί 21 βϑαιθηβ διηει, το πααθηάαμι ογαΐ 
οἴΐαμη διεέρων ιΐ εἴρων. ἱπηρῦο 4116 νἱἀθίαν (. ἰῃ- 

γϑηίιηη διερῶ (160), ομηΐθβο δέξεμι, 
ῬΡΟρΡΓΪὰ βου ρίουὶ ποβίο οϑί δαϊμηοίίο θη 81] 6χ- 

ΡΠοαίῖν! ρυδθοθάθηϊα ραγίουϊα καὶ, αἱ ὅ4, 4 περὶ δὲ 
ἡλικίας τοῦ ξώου καὶ ὡς μακροβιώτατοι. 118 μετὰ 



ΡΕΒΑΕΕΑΤΙΟ. ΧΙῚ 

- τὸ Νέρωνος βαλανεῖον καὶ ἃ ἐπ᾽ αὐτῷ εἶπε. 
141, 29 τὸ δὲ ἔργον τῶν δακτύλων καὶ τὸ μήπω 
διεστώς, 529, 20 διείρων ἀπὸ τῆς προρρήσεως καὶ 
τοῦ γυμνὸς ἐσελθεῖν, Υ, 5. 252, 20 τὴν --- ἰδέαν 
τῆς νόσου καὶ ὅτι τὰ νεῦρα αὐτῷ ἐπεφρίκει, ἐν 
ἱεροῖς βιβλίοις --- φράξει; νἱάθ οἰΐδτη Ηδεγοῖο. 509, 4 
66. ΤΓ.: ΘΕΠῚ π511 ἰσΠΌΓδη5 (. (140) δ4 νϑῦθὰ 255, 1 
ξυνῆκε μὲν τοῦ τυράννου καὶ ὅτι τοῦ Ῥηγίου ἐρώη 
ἴᾶθο δάβουῖ: ,,Ἰπὴρογίθηδ οορι!α βοπίθηζδπι ἰοοὶ ἰπ|- 

ΟΡραϊί. --- Ροίΐογαί ἀἴοογε ξυνῆκε μὲν ὅτι τοῦ Ῥηγίου 
ἐρῴη ὃ τύραννος. 564 τη] εἶΐ Θχααυϊβἐ {{π|5. οἱ Ὑ δίθγιιη 

ΠΌΡΕ ἤδϑθο [ὈΓΠΊΔΓΘ οἱ ἰΐα αἰχί: ξυνῆκε τοῦ τυράννου 
ὅτι ἐρῴη. Ῥογαϊαϊ οπηηΐα ἰονΐὶβ Ογδθοῦ]5 «πὶ καὶ 
βία!6 ᾿π56Ρ.ς. ΝΙΠΓΠ 8 ΟΥ̓ΔΘΟΙΪΙ5 ἰρ586 οβί Ρηϊ- 

ἰοβίγαϊιβ. ϑ:Π}Π6 οὐπὶ στδίδ (848Π| πο ο] σοηίία 46 ΠῚ 
ἰπβϑὺιῖ ρᾶγ ἰουϊδπὶ δὲ. ὙΠ ΠΙΘΠΐοΡ ργορίθγθα ἃ (. υἱία- 
Ρογαίαβ (140) υἱ 45, 8 καὶ πενταπήχεις δὲ ἑτέρους 
εἱ 250, 29 τοῦ δὲ πέρυσι μὲν ἐωνῆσϑαι τὸν ἀγρόν. 
πεντακισχιλίων δὲ καὶ μυρίων φήσαντος, εἴ. 5ἰπ)1- 

ἰθπὶ ἰοουπὶ Υ. 5. 10, 6, ῬΡγδϑιη {ἰ{ππν ἱπάθχ τοὶ, ἀβ 
4ιἃ Ἰἰοσαίαγιι5 οϑὲ βου ρίου δυβοϊαΐίθ ροβὶίο οᾶϑιι ποιηΐ- 

ῃδίϊνο 29, 26 ὁ δὲ τῆς λεαίνης τόκος αἱ λέαιναι 

μηνῶν μὲν κυΐσκουσιν ἕξ, τρὶς δὲ ἀποτίκτουσιν κτὲ. 
ἔγαβίγα γ᾽ οἰκο πδ νυ ι5 οἱ Θηὶ βθοιίαβ (. 119. Π| ργί μη 
γΈΓΡα σἰοββοη ΠαΡαΘΡπηΐ; τγοαϊΐ θηΐπ] οϑάθπιὶ ἀϊοθπαϊ 

ογιὰ ΟἿ, 2 οἵ δὲ τοῦ ἱεροῦ τοῖχοι πυρσαῖς λίϑοις 

ὑπαστράπτει χρυσὸς κτέ. οἵ. οἴΐδιη Υ. 8. 25, 24 εἱ 
Νεγ. 591, 12 οὰ. Τυγρ. Ἃἰπὶ Δρροπίΐ Ῥῃϊοβίγαίι5. πο- 

Ο χηΐηΐ ρΘΟΙΠαΡὶ σοπογαιίαβ, υὐ 116, 1 τὴν γλαῦκα τὴν 
ὄρνιν, εἱ 142, 20 ἡ Οἴτη τὸ ὄρος. ἃ ἸυαἰπιασίΞίΓο 

ὙΠΟ, οι εν 
ΤΥ 

ΡΓοίδοϊαπη υἰγιιηααθ ρυίαί ὦ. 1716, οαϊ πὸπ [εἰ 50 υ1η 

Ἰοοῖβ πὶ Γοαἀθηάππη οββϑοί, 564 ΟΡ] ΓΙ Ρ15 ΖυΟ4 868 



ΤΥ ῬΒΕΛΔΕΕΔΤΙΟ. 

41115, υἱ 44, 82 τὸν δὲ ὄρνιν τὸν ἀετόν, θ4, 28 τὸν 
"Ἄτλαντα τὸ ὕρος. ΨΥ. 8. 299, 8 64. Τ. ἐν τῇ Ἴδῃ 
τῷ ὕρει, Ηδν. 288, 81 ἐν Κῷ τῇ νήσῳ. Ἐδαιυνῖ (. 
(111) ποιηθη ἀεὶ 93, 11 δηίβ τοῦ ᾿Δμυκλαίου, 51. η6- 
οθϑβιἰδίθηη 5:01 ᾿ΠΠΡΟΏΘη5 οἰϊδη 290, 29 Ψψθῆθθηὶ οἵ 
[πποηϑπὶ ἱπίογοϊθηαϊ, πρὶ πὰης εϑί τὸν Ζέα που λέγεις 

--- τὸν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ τὸ τῆς ᾿'ἀϑηνᾶς ἕδος καὶ 
τὸ τῆς Κνιδίας τε καὶ τὸ τῆς ᾿Δργείας κτξΕ. ΑἀᾺ46 

γ, 5. 82, 24. (οηβε!ο ἰαηχίθβθ ΡὨΠοβιραίθι 107, 5 
οὗ ϑεοί τε καὶ σοφοὶ ἄνδρες, πθ0 οἱ μ]δοιῖββθ, ψυοά 
(, 128 ἀδβίἀεγαί οὗ ϑεῖοί τε καὶ σ. ἀ. ᾿ἰφιοῖ οΧχ υϑγθὶβ 
ΟἹ, 15: πάλιν --- ἤρετο, τίνας αὑτοὺς ἡγοῖντο, ὃ 
δὲ ϑεοὺς εἶπεν, ἐπερομένου δὲ αὐτοῦ διὰ τί, ..ὅτι“ 
ἔφη ..«ἀγαϑοί ἐσμεν ἄνϑρωποι. 

ἴα ἢ00 ρδγδαοχοϊορίδθ Θχθμρ! ἢ) Θϑί Δ0 ἴθ0 50}}- 

Ῥίον β. β88ᾶθρ6 αιδεβίίαθα ἀἀάδιη ρυγα ἃ (ορθίο ἤθη ἰῃ- 

(6]]6οἰὰ. 51. 191, ὅ Ιοσίηυβ νέος μὲν τυραννεύσας 
οὔπω κακός, ἣν μιαιφόνος παρὰ τὴν τυραννίδα καὶ 
ὠμὸς καὶ ἀσελγὴς δόξῃ: οἴπμπία ἴπ ἰαγθηθ {ὙγΓᾶη 0 
ΘΧΟΙβδηίαγ; ἰὰγα ἰρίίι" Βοϊβδβοηδάθ δὰ ΤὨΘΟρΡ ἢ γ] δοίη 
διιηοοαδίίδηι Ρ. 256 ΟἸΘαΡ πη τηυἰαίϊοποη ἣν μὴ μιαι- 
φόνος --- δόξῃ τοϊοοῖϊί; οοηίγα (, 151 ,,4θ6 588. βθηβὶΐ 

(ποσϑηαϊ! ῥΔΡΙ οι 8Π}) ΟἸοαγβ. σαοάμθ: 504 βαγάο ΠΔΡ- 

Γανὶΐ ἰαθυ απ {πδηηπι8η) ἤμ ΠΟ ΟΟΡί γϑυ  ββίτηδ Ἰηῃθη5“., 

Νοη δἰζθηαϊί (ΟΡ. 141 δῇ ἀϊβι ποι] οηθιὴ φόβου εἱ δέους, 
(πᾶ Ρ]οβίγαίι5 202, 18, 20ῦ, 25, 208, 82. ἴδοϊε: 
ΡΥΪηΟ. ἰΙοο0 {πδο} ΑΡΟ]]οηΐὰ5 τέ δοκῶ σοι λέγων ἢ 
τί πράττων εὖ ϑήσεσϑαι τὸν ἐμαυτοῦ φόβον; τε- 
βροηάοι Βοιηοίγιιβ μὴ παίζων -- μηδέ. ἃ δέδιας, 
φοβεῖσθαι λέγων. εἰ γὰρ φοβερὰ ἡγοῦ ταῦτα, κἂν 
ὥχου ἀποδρὰς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν λόγον. Μονίθιη 1|}6 
ΟΠ {{π|θ6ΐ, 564 δἴπὴ, π6 4υϊα ἴῃ ἃπηῖςοβ ρϑοσοί, 50}}1- 

ὃς 

Νδδνυ ἐ»ν.... 



ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ, χΥ 

οἴζαμη μᾶρθαΐ οὔγᾶ; ΘΠ] ίΓ18 δυιΐθηι ἤθη μἰδοίάςε [οί 

διηϊοὶ ΠΡ ἢ ίθη οἱ 5120} 10 6} ῬΥΟΥΪΒ, Ιη8]}} ΘΙαΠῚ 

γον δηχίππι (6 8ιιὰἃ βϑἰυῖθ 6586 δἱ βἰϊαρίιμι αἰ χυοά 
Ο ΟἰΓΟΙΠΙΒΡίΟΘΓ 6 Υ6] πϑϑ]θοία Δ  ΟΟΓ τ ἀοἰθηβίοημθ, {05 
ΡΓΟάθΡα νϑγοίιρ. Ηδθὸ βυπΐ ἃ δέδιεν Αρ. 584 ,,βεη- 

[οηϊία οἰδιπαὶ ἃ μὴ δέδιας γϑγΓ ἢ 6558, βθηβίΐ --- Ο]θἃ- 

Ογἷυβ οἱ δαάιαϊῖ, Εδγβουιβ 46 ἤονὸ ἃβίθοϊί βθπίθηςδθ 

ΠΟ ΘΘΟΌΓΙΙ5“, ΥὙἱ46 δ|1π85 ἰοοἱ δγσαυίΐδηι βϑηϊθηίδη: 110, 4 

ἀἰοῖτανΡ. ΝΟΥῸ κακῶς - οὕτως ὑποκρινόμενος τὴν 
ἑαυτοῦ τέχνην, ὡς μὴ μαστιγώσεσϑαι νομίζειν πρὸς 
τούτων. ὧν αὐτὸς ἄρχειν τέτακται. ει ΟΡἐ 5 Ο 6 ΠῚ 
τοάαιαϊ (. ΤΊ βου θθπάο ὡς μεμαστιγώσεσϑαι νομί- 

ξεῖν, π6 ἰά «υϊάθηῃη νἱάθηβ 510 ΝΘγοηθμ, 4] ΕἸΘ05. ποὴ 

 ΤοΡηΪ οί, ἰδηθη δου 8. 856. ΟδΘΒ.Π ἰΓἱ 40 {ΠΠ15 ραΐδνθ. 

ἴπη0 ΠΟῸ ἰπ ᾿πρθυίογθ γΪα]ου απ Γαΐ, {πο( Βρογαθ δῖ 
ΘΔ θη 56. ΠΟ Ρῃηϊίπη ἰγἱ ἃ ἰόντ ἐπ ΠΟ 5, 580 

“τὰ 

ρου ΐο 5Ὲ Ιθοίϊβ. Αα ᾿άἄθιη σθηιβ Γοί(] γί η 159, 28, 

ὩΡὶ δαιμονιξόμενος αυϊάδιῃ ὑπεχρένετο ἄρα τῷ δαί- 
μονι καὶ ἐδόκει παροινεῖν ἃ ἐπαρῴώνει τότε. ".. 6. 
ΠΟ ἶρδ6 ἃσδβραΐ 486 νἱἀθθδίι ἄσθγθ, νἱἀθθϑίαν θηΐτη 

81 ΔΡΒΙΓΙΙ 6586, ΟἿΠπλ ἀΔΘΙΠΟἢ ΘΠὶ ΡΓῸ ἰαΡἰΐὰ 50 νὸ- 

ΧαΡοΐ, Ῥϑυὶξ [8115 ὙΘΓΡΟΥη, 5: ΓΟ ρίαβ βου βία 8 1) ἃ 
α. 161 εομηπιθπάδίπμη ἑπαρῳνεῖτο. Ῥοβδβὶί δἰ{π|5. τιϊ- 

ΟΥΑΡΙΊ, αυοά ἴῃ ϑρδΡίΔ ΟΡ ἰοσαί5 1406, 19 “ακωνικὸν 

-- οὐδὲν --- ἐφαένετο, ἀλλ᾽ ἁβρότερον αὑτῶν εἶχον, 
80 ΥΔΙΟΚΘΠΑΡΙΟ ἰθοι5. ργορίογθα οογγθοίίοηβ ὦ. “υδῶν 
ἐ, ἱπαΐσογα υἱβὶβ δϑί, ἰβᾷαᾷβ (οβθοίο ἱπάϊοα (124) ,,Γ 
808 ἰο(ἰο1“΄. ΤΑΙ6 ἢ ἢΪ] τηυέδηάμη ; ηἰπηίγιαι 1111, ΟἸΠὴ 

ἴλη ὈΓΪάθ ἢ ἃ γυϑίθυιμη Ἂἰἰβοῖ ρ! Πα ἀθσθηθγαββοηΐ (εἴ. 
 Ἰλιοΐδη. ἢ. Μουί. 1, 4), 40 ἐθροῦα ἀρο]]οηΐπβ ΟἸγη}- 

Ρἴαμπη νϑηϊΐ, οἰΐδηη ἰοησία5 ἴῃ πη 0} Π 116 ρΓΡΟΘΤ 581 80 βϑηηθί- 

᾿ρ5ῖ5. ἸυχῸν οϑίου 5 οχβί {1556 Ὑἱἀ θυ ὶ ροίογδηΐ. ἴϑιη Ββηί- 



ΧΥΙ ΡΕΔΕΡΆΑΤΙΟ, 

Ἰοῖο ἀϊβριίουϊί [χῖϑη, αὶ 262, 1 τροχῷ εἰκασμένος δι᾿ 
οὐρανοῦ κνάμπτεται, ἱποίϊαϊί ἰπ οοηϊδοίαγδιη ἠκισμέ- 
ψος. 48 Γροθρία (Ὁ. οἰαρβδπι ΡΓΔοροβί πο ἐν δηΐθ 
τροχῷ τογοοᾶίῖ. 8510 ἀθιθίαγ. ἱπηασίηἶθ πουϊίαβ, ἔχίοῃ 

Θηἶπὶ Γοΐδα δϑίγι οί ἰρ86 τοΐδθ ἢΐ 51Π|118. 

ὕ{ (4114 πηργοθαΐ (ὐ. ἰΐᾳ οἰΐϑτη ογδίϊοηΐβ 1 ΘΓ ΊΟΓ ΘΙ 

ΘΟΠἰοΓΠδἰΟηθη 84 Θχργϊμηθηο5 αἰΐδοία5 Δ ἢ! ̓ ΐδηη 281, 

14 54. γεβραϊί: ,ἀπολογῶμαι ὑπὲρ αὐτοῦ“ ἔφη ..τι 
ἡ“ -- ωὴ ἀπολογοῦ“ εἶπεν ,.ἀδικῶν γὰρ εἴληπται, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς αὐτὸς ἀδικεῖς ξυνειδος ἐκείνῳ ταῦτα. 

τοῦτό με ἀναδίδασκεις. ἰίαφιια ἱπάποῖ! (146) Ποπηῖ8- 
ΠῸΠῚ ΠΟ ἰγδοιπάθ ΡΟ ΟΠ νοῦ θᾶ ᾿π θυ αρ ηΐθιη βουῦῖ- 
θθη5 ἢ μή; πθὸ οοπίμπβθ ἰρβαπι Ἰοαπθηΐθῃ οὐχ ὡς αὖὐ- 
τὸς ἀδικεῖς, γαοϑιϊἱξαν οἱ τιβιαΐϑ βούπηο ὡς οὐκ αὐτὸς 

ἀδικεῖς, 56ὰ πάϑος ἰρϑιπ ρογϊῦ; οἰ. υἱο]θητα τηϊηαὶ- 
αν οἰΐδην 191, 4, υδἱ ρῥγὸ ὡς τὸ μεϑύειν, ὡς τὸ ἐρᾶν 

(181) πρᾶν ὡς τ. μ. καὶ τὸ ἐρᾶν Ἰορογα, 5Ξοᾶ 
ΡΓΔαβίαι βϑύνᾶγε ἀσύνδετον οἱ Πίος εἰ 150, 80 περι- 
νοστοῦσι, ζητοῦσι, το ΘΟΙΏΡΟΠΘΓΘ ΡΟΒΘΌΠηΠ5. Θ0Π- 

τάφων δρυᾶ Ποιηοβίμθηθη ΧΟΡ ]15, οἵ. γόχη6] δὰ ον. 
π. στεφ. 8 94, ἀριιά ῬΒΠοβίν. Ηθγοῖο. 289, 20 δὰ. Ταν. 
Ετίδπι γοροί 0Π6Π| οἰτπιβά θη νΡθὶ ἴῃ Γεϑροπβίομο, 4088 

Οομρείο (144) ἀἰδρ!τοοί 211, 11 ,,ωξυνέης οὖν““ ἔφη »ὦ 
Ζάμι, ὅτι --- ἀνοήτως ἔχεις; .«ξυνίημι, τί δ᾽ οὐ 
μέλλω““; εἶπε αἱ υἱνίἀΐογοιη οἱ 4υΐα ροϑὲ ἱἰηϊουϊθοία 
ὅτι --- ἔχει νἱχ 6 6556 ροΐθϑί γθῦ θη, ΠΟῚ ΓΒΙΠΊΟΥΘΌΪΠΉ8. 

ον γίαβ. οὶ (, δάνογϑιβ ΞΥΠΟΠΥΠΊΟΓΙΤη ΟΟΠΪ ΠΟΙ ΟΠΘ ΠῚ, 

20, 16 σαγηνευϑῆναι καὶ ἁλῶναι πάντας, {αδιι 
ΒΟΡΙΡΙΟΡ δα ροηΐδ6 οϑιιβα Δατη βιβϑθ υἱἀθίαν, ἀθθηβ (119) 
καὶ ἁλῶναι; ἰδιηρογιμη πῸ ἔδρί Ρδγπηαΐδί ΟΠ 6 ΠῚ, ΟἿΠῚ 
81, 9 δοκεῖς ροβίυϊαί ργο δόξεις (142) οἱ 2990, 2 
ἐρῶ ργὸ λέγω (148), υἱγοθίχψυδ ἰάπηθη ἠϑικώτερον δεῖ, 

δ... 
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ΡΒΑΕΕΆΑΤΙΟ. ΧΥΙΙ 

4πο4 ἰεσίπηι5. Μοίαρμονδο εἰθϑηί 280, 25 στήσα- 
σϑαι πλοῦτον ἔφεδρον τῇ βασιλεία ταὰϊαμ) Ξρίθη- 

ἀονὶβ ἀδίγϑῖς βοῦι θοηάο χτήσασϑαι (124). 

Νβο πηᾶρὶβ δρϑηΐ ΘογΓ οἰ 0η6 Δ}1| ἰοοἱ, τὶ 24. 298, 
81 οατῃ 540, 10 ΘΟΠΊρΡϑΓ68, ΠῸῚ ἀββθηί οὶ ἔωμεν εὐξά-- 
μενον (ργὸ εὐξόμενοι) τοῖς ϑεοῖς ΓΘρΟΠΘΗΪ, ηθο 51 

801, 10 τβροὰπὶ διαβαλοῦσι 5οΥγἰρβαγίβ, οὐμῃ {Π0Ὸ (118) 
Ιδοΐϊοποιη οοαά. ἀείοτϊογιιπι 501, 890 ἀκροασαμένοις 
(ργο ἀκροασομένοις) ρΓΟΡΑΡῖ58. Ραιϊο δηΐθ 8500, 8 ἢο- 
τηϊ 8 ηὺ ἀὸ ραθΡὶ ἱπηπηοἰδίίοηθ ἰηΐθγγοσδηΐΐ ΑΡΟ ΟΠ ΠῚ 

δΐο τοϑροπάβί εὐφήμει, --- εἰ μὲν γὰρ προῆλϑον τῆς 

οἰκίας, ἐγενόμην ἐν ἀγρῷ, εἰ δὲ τοῦτο. καὶ ἔϑυσα, 
εἰ δὲ ἔϑυσα, καὶ ἔφαγον. λεγόντων δὲ αὐτὰ οὗ 
πίστεως ἄξιοι. ϑοἰΠΠοοὲ ἀοηη0 ΠΟῚ ΘϑΡθϑϑι5 δϑὶ, πο 
ΡΙαγίθιιβ νϑγθῖβ ἀθιηοηβίγδί ἴῃ ογδίϊοηθ 521, 1 544.. [ἴὸ 
ἱπαϊοαί σομἸοῖο8}} «υΐάθη,, 564 5[15 μογερίοαα ἀϊοθηὰϊ 

[ογπηᾶ: (ΟΡοίο ἰδηθη (181) δάθο ,,ϑιηθίσιια ϑπηΐ οἱ ὁὉ- 

50ΌΓα, τι Ἰηΐ6]]16ἱ ΠῸΠ ροββίηϊ", {π8Γ6 ϑυβρίοδίι., ,ρᾶΓ- 

ἴθπι βθηΐθηίίδ6. ρΓοΟρίοι ὁμοιοτέλευτον ΘχοΙ 4558 ἰπ ππιηο 

ἔεγθ τῃηϑαθπὶ βιρρίοπάδμι: καὶ ἔφαγον. (ἐγὼ δὲ οὐ 
προῆλϑον τῆς οἰκίας" οὐκοῦν οὔτε ἐν ἀγρῷ ἐγενό- 

μὴν οὔτε ἔϑυσα οὔτε ἔφαγον. λεγόντων δὲ ταῦτα 
 ατὲ.“ ΥἹἱχ αυϊϑαιδηη οοποράδί, 60 ϑιρρ] θη ηΐο Οριβ 

6556. [Ιἀθ οοπίοπαοθγίπι 46 οογγθοίίοπο δείλην πρωΐαν 

100, 29. ργὸ ὃ. πρώτην (125), 46 ἐπεκτήναντο 109, 
20 ρῆοὸ ἐπεσημήναντο (119), ἀε6 ἐχβιασϑῆναι 141, 18 
ΡΓῸ ἐχβιβασϑῆναι (125), ἀε ψυχὴν ἠσκημένων 3218, 
28, υδὲὶ ορίίπη6 παρεί ψυχὴν ἐσκεμμένων (134), ἀε 
ἀξιώτερα 241, 238 ρτο ἀξιώσεται (139). ΜοΠΙοΓΔΌΙΠΟΡ 
εϑί τημίδί!ο ἃ ν. 0]. 147 ργοροβίία 297, 24 εἰ --- ὁπόσα 

--- ἀπαιτεῖ ἡ δίκη, ξυγχωρεῖ μοι λέγειν, οὐκ ἂν 
φϑάνοι διαμετρηϑεὶς ὅδε ὁ Θύμβοις, ρτο οὐδὲ ὁ Θ. 

ῬαῃϊΠοφίγαίας οὰ, Καγβθγ, Ρ 



ΧΥΠῚ ΡΕΔΕΡΑΤΙΟ, 

αἵ, 5ἱ οὐκ ἂν φ.- δ. ὁ Θ. εΥῖ Ξξξ ρείαβ ΤΊθεΓ 5 ἴῃ εἰ6- 
ὈΞΥΘΟΠΓ Δ) ΘΟΠΒΕΜΊΘΙΙ, 48 650 δαὶ ἤπ6η) ΟΥ̓ Δί η5 ρ6- 
νϑηΐδηι, οὐδὲ ὁ ΘΟ. ΔΟΥΙΟΥ ἰδηΐαπη οἰ βάθη Δ ΠΡ Δί] οηἶ5 
δβί ργοηῃητδίϊο. ΕἾπ5 δου ἶδ6 {Ππη0γ 6 ΘΟΙΩΙΟἴα5 ἀσειι- 

βίου. οἰδιηαί 299, 4 ἤδη μέτρει, βασιλεῦ. ὕδωρ. εἰ 
γὰρ ξυγχωρήσεις αὐτῷ μῆκος λόγων, ἀπάγξει ἡμᾶς. 
Ὁ, (168) οἴεπαϊ! νϑθιηθηΐον ἴῃ ἰβσίο ἀπάγξει οἱ οοσίίαξ 
»ἀθ τηδρῖοἶβ ἀρ 5. οἱ ἀθ Ἰτη η 15. οἱ ἱποδηϊϑιηθη[15, 

φαριβ ροΐθηβ ὨΟΠΊ0 Αὐ Ποῖοβθ οὐ δίϊοηθ μη 65 46] η]Γθΐ. 

Ουϊά ἰρίίαγ τ βου θοπάππη ει 7 Νριηρε ϑέλξει ἡμᾶς. “ 
ῬΙΔὴη6 δάνθγβαίῃῦ ἢμπΐο ἰηνθηΐο μῆκος λόγων. 4ποἀ Ρ6Γ 

- ΑΙ ΡΟ Δ Ποῖ «υΐάθηι, 5664 ἴθ ΠΟῸῚ ἰπθρίθ βυ οο ΡῈ 

ἀἸοΓΥ δ [0Γ68. 

ΑἸΡῚ σοΡΓΙσθηα 54 η8).6 (ἡ. ΘΟηδίι" ΠῸΠ ἰά0η60 Γ6- 

τηθ 40. ΒΘρΥΘπθπἀθηάμπι οὐαὶ 161, ὃ χαλκοῦν ἵδρυν- 
ται καὶ ἔννουν ὥσπερ χρησμῷ ἐφίστανται, ἰίδαιθ 
(180) το} καὶ, φαοά δρίϊογϑιη ἰοῦ ροβί ἔννουν ἴη- 

νρηΐοί; 210, 12. 21] [πογᾶτηὰ} τπυΐαίοηα ἀποστείχειν 
ΡΓῸ καταστείχευν, 5οηΐθης4 τοαυῖ ἐς ἤϑη στείχειν, 

εἴ. 209, 14. Αορτα ρϑυβιδβουῖ . (194) πορθὶβ, φυοά πὰπο 

Ἰορίειν 248, 8 ὁ μέν τις. ὃ δ᾽ οὔ παίυμι 6556 εχ ὃ 
μὲν τό. ὁ δὲ τὸ. ἰρϑὶ δυΐθμη 56Γ0 ἰπέθ!] χη δ άθη- 
ἄσμι 6586 ἴῃ 5644. τοῦτο ροβί ταὐτό. ϑδημμ οϑί 240, 2 
καταχόπτοντες ---ὀ αὐτοὺς ποιοῦνται ἀγοράν. πδὸ 

ααπῃ Ὁ. (196) Ιοσϑιηιβ π. βοράν. 5Ξε4 ἐλεφάντων πρά- 

σεῶς ἴδοϊ!α σΟΥΓΙρίαπι ἐχ ἐ. βρώσεως. Ῥτο ἔλεγε ὃὲ 
ταῦτα --- ξυγγελῶν 210, 2 οσοπηηθηάδίιν ἃὉ 1Π|ο (145) 
ἐγγελῶν, αυοά τηΐπυξ ΡΠ οβί δία βαρὶς, 4υδπ ξὺν 

γέλωτι. εἴ. 168, 81 τοὺς δὲ βελτίστους “Ἕλληνας οὐ 
ξὺν ὅλῳ γέλωτι φοιτῶν ἐς τὰς πανηγύρεις; εἰ 802, 
24 ἀκούειν ξὺν γέλωτι τὸ πείσεσϑαί τι ὑπ᾽ αὐτῶν. 
ΟΡΙΤου ἐογγθοίϊο ἢ (154) ϑαρρεῖν τε κελεύσαντες 591͵ Γ 

Ἂ 



ΡΕΑΞΈΑΤΙΟ. ΧΙΧ 

19; δὰ ϑοηΐθητ απ ρΓδαβίαί παραινέσαντες, εἴϊδιη δ( 
Ἰπίογαιη Ῥά.}] 0 ̓ΓΟΡΥΪα5. οϑί νη]σαίδε πείσαντες. 

Ουοά τηΐπιι ρΡΓΟΡ 5 νοΟΔΡ}}}5 οἵ [ΟΡ ΠΪβ ταί, 

Ο. ἴὴ ΠΟΟ βογ]ρίου βᾶθρε υἱΐπρογαΐῖ: 1ἰ {πἰπ|5 14 ἢ, 5] 

Θδάθιη ἃρυα βυρϑυίογοβ {φυοᾳαθ, πἰἴ ΠΙοηγϑβίιπη Ηδ 1681- 

ΠΑΞΒΘΏβΘΠ), ΒΡ] αἱ πη, Γκιοϊδηθμη, (αἰ ἴδηι ἃραἃ Ατὶ- 

βίοίθι θη ἀθρυθ μη ππίηγ. [Θοΐουθη5. ΠῸΠ ἰποΡδίδΠι 
ἴΌΓ6 ΞΡΘΓῸ ΘΑΓΠΙΏ ΓΘΟΘΗΒΙΟηΘΙη, ἴῃ 418, αὖ ΞΌΡΓΔ, οΥάϊ- 

ΘΠῚ ῬΔΡΊΠΟΙΙΠΙ 568}. [ΘοἸ} ὃ, 24 εἰ ]10Ὶ] διέ- 
φϑόορα Υἱ ραββῖνα (οἴ. (. 1604), [8 ἀρὰ Γλιοϊδηπι 41ο- 

416 ϑοϊορεϊδία 5; ἰη 15, 11 τυπτήσας τὸν ἑαυτοῦ 
δοῦλον 50γθ 1. ΡῈ, διιοίουε Αὐ βίοϊθ! α Ρο]. ἢ 9 (68, 10) 

 γψόμος δ᾽ -- τοὺς μεθύοντας. ἂν τυπτήσωσι. πλείω 
 ξημίαν ἀποτίνειν τῶν νηφόντων ἀδιηηδίιμη ἃ (. 

1605. ὑπ 14, 12 Ξογθὶ: τὸν βίον ὅλων πέντε ἐτῶν 
ἀσχηϑέντα. [Τμιοϊαηθπη ΞΘ 4αϊΓ ἱπηργοθαπίθ ἃ. 11ὸ 
περὶ τῶν ἐπὶ μισϑῷ συνόντων 1 πέντε οὐδ᾽ ὅλων 
ἡμερῶν ὄψεσθε αὐτὸν ἐνταῦϑί που τὰ ὁμοῖα ἡμῖν 
ποτνιώμενον. ἘοΡΠΊΔη ἠγγέλην 91, 14 ἃ (. 112 βαρ- 
βαρώτερον «υᾶπὶ ἠγγέλον Παθ᾽ΐδη Αἰ ψαοίΐεα δρυά 
ΒΙοπγϑίυπη ἱπυθηΐαβ, αὐ ΑΛοθδθο], ΧΙ, 25 (2216). ὔϑυν- 

ΡῬᾶηΐ ἑξζήσας Ὁ1, 20 (ἀ6. 40 νἱάα (. 1713), οογίθ ἢΠΐο 

(αββῖιιβ ἰπ ΟΟ]ρ86 βοοίοίδίθπι υθηΐϊξ [,, 2 ἐπὶ δίφρου 
 ἀρχικοῦ ἱξήσας. ργδρίεγοθα ἱξάνω Ἠοιηετγίεσιπη (Οἀ. ὦ 

209) οὐ ΒδρρὨϊοιτη 586 ρ6 ἰαρθοῖ. (ὐμ Βυζπηᾶηηο Αἰϑῇ. 

6γ. Π. 101 χαταδαρϑέντες 18, 21 ἰοηθθίμπηις δάγογ- 

5115 (. (121); ΡῃΠοβίγδίαβ [ον ἴᾶββθ οἰΐδπι ΡΙπἀδνϊοὶ ἐρε- 
πέντι (Ο]. ΠΠ, 417) τηριηϊπογαί. Μδοιβίγα πὶ Αἰ] ΘΠ 5 

διδάξῃ τηρεΐο υἱϊίυν Αρο]]οηίις Θὅ, 351, πἰϊ πονΐ ἢος 
᾿ ροβί Ιπιοἰδπυπῃ ΒΠοί. ἀϊάδες. 18, 6411. 26. Ογοποϑοὶ. 19. 
᾿ Πδαυε ἰδ. 4υοαπ6 ἴῃ ΟΥΔΘΟΙΪΟΓΙΠῚ ΠΠΠΠΘΓΟ ΠΑΡ ΘΟΪ ΕΓ, 

601, ἀἴποῦ θη. μος ἰδᾷπὶ ΡΘΓΒΡΙ ΟΠ οἱ οχ ἴρβο αγϑε- 

δ υἱλωι ῳ« ων 

Εν ΨΥ ὙΠ 

«ἰ 1λ 

ωνωμο ρα μνμμεμρκυι διὰ δ ἐμ λαίμμνν ΣΡ ΔῊ Ρ ΎΡ ΥΥ 



ΧΧ ΡΕΛΒΕΑΤΙΟ. 

οἰϊαι 5. ἱπσθηΐο ἢδίπη ποήπ6 βϑηίθραηί ἤράιθ αἰ ϊε6- 

Γδηΐ αἱ αἱΐ (. 118. δῖ. 96, 19 λουομένων [6οἸπηι18 
οἱ δρᾷ ἴ[πιο. πρὸς ἀπαίδευτον 29; (, [ογΓΙηδην 50 Γ1})86, 
ἤθη ΡΠ ]οβίγ δαί! ΘΥΓΌΓ ΘΙ βίδίυϊ 100, (ἋΥδνίθι8 γΡ} 15 
οαϑιραίαν 112, 10 κυομένοις (οἷ. Ο. 115), ρΡὸ «πὰ 
[οὐπὰ πὰπὸ χυουμένοις τοροϑαϊΐηι5, {{ΠΠ81 ΘΧΟΙΙΒΔ Πη1ι5 

(τη 6 ΑΘΙϊδηΐ ΘΧΘΙΙΡ]Ο, Ουἶιι5. ἱπ αν. ΠΙίϑί. Κ, 18 ἔκυε 

ἨδΡΟΠΟΥ το] 41; ἱποογία ϑαηΐ ἴῃ [πιοῖδηο γον, Ηϊβί, 1, 

21 χύουσι, Ὠϊΐα]. Μογείν. Π, 1 χύω, Τοχ. 1, πηρᾶ. 
κύειν. ,,(,,416 βογῦρϑίί, δἱ ἃ. 119. διάϊβ, Ῥμ]]οβίγαίιιϑ 

114, 24 ἐξηγόρευσεν ὁ δαίμων το ἐξεῖπεν, ΠΟ 
ΒΘ. ἰδπθη (πιδιη ἵκιο. ΠΪδ]. Πθον. 16, 2 φοβηϑεῖσα 
μὴ ὁ νεανίσκος ἐξαγορεύσῃ τὸ αἶσχος αὐτῆς, αυΐῃ 
ΑΓίβίοιθθβ. ϑ Ποῦ ροοοδί ΡοΪϊί, 1596Ὁ, 9 ἀπηγορευ- 
μένα δατηϊ 6 η8 ργῸ ἀπεδιρημένα. Ναδοῖο, οἷν (ΟἸνείο 
114 ἱπορί ἀϊοίπμη. νἱάθδίιν 127, 9 ἀνοήτως εἶχον τοῦ 
πάϑους, ουϊ 5ἴμπη}16 οϑὺ [πιο, ὄνος 44 τῆς φωνῆς ἀνόη- 
τος ὦν. γερὰ 140, 11 ἐς τὰ τοῦ ᾿“πολλωνίου ἤϑη 
ἀπεδύσατο ὁοοιηροπο οππὶ ἴπι0. Αμδοι, 1 ἀποδυσάμενοι 
λίπα ἠλείψαντο, οἷ. ἃ. 110, Νοίϊοπα [Ιονἰ 115. ρΓδ6- 
ἀϊίαπι ἱπνθηΐμιβ εὐκόλως --- ἐγκωμιάζων 149, 14 οἱ 

106, 15. οοηροηίίι! τῶν ἀνόητων τὲ καὶ εὐκόλων 
Γοἰθοίμμῃ. αἱ ρἰᾶπθ ΔΡΠΟΡΙ 65. ἃ δηΐίαιο γδθοϊίαί 5. πιϑιὶ 

ἃ Ο. 119. Νοβίνο ργδϑῖΐ ἴῃ 60 υἱίΐο ἰᾷπὶ ΒΡ] ΓΟ Π5 
π. τ. ἀκούειν 4θ. οὗ εὐκόλως καὶ ὀλιγώρως τὸ κα- 
κῶς ἀκούειν φέροντες οὐ καλὴν διδόασιν ἀπόδειξιν 
ἀνδρείας τὴν ἀναισχυντίαν. Νοη οἰθαϊθιηιβ (οθοίο 
ἴῃ θθηία 151, 1 Γϑρόπθρα ναυαγίᾳ τὴν μητέρα ἀπέ- 
κτεινε οΟἸ]αῖο [λπιοΐδηο δὶς κατηγ. 21 ὥσπερ ἐκ ναυα- 
γίου λιμένι προσνέοντα, αἴψιθ δίθδο ἰρβ8ο Ρἢ. δρρ. 80 
Ξ--- 49 ἐμπρόϑεσμον ἐκεῖνο τὸ ναυάγιον, 405 ἰορο8 

Οὐ 8115 ΓΌΡΘοΚ Δα ρυϊ, ΡΕγγηΐομο 519. δηγηδίδθ 



πω... 

ῬΡΒΑΒΕΆΤΙΟ. ΟΕ 

(150) ἰογιηδε ἤεσαν, (886 Ξβρίιι8. ΠῸΡ15. ὁοοαννῖς, αἱ 
160, 18 ξυνήεσαν οἱ ἄνθρωποι ἐς ταῦτα 5υθρνεηῖΐ 
ἰϊου πὶ Αγ βίοι ει ἈΠμοῖ. 1585, 12 ὡς ἤεσαν διὰ τῶν 
πυλῶν. ΔΑὰ ἀπελθεῖν 3010 σεπείϊνο ἰπποίαμῃ 169, 27 

(ἀπελϑὼν τοῦ ϑεάτρου) οἰΐαν 6 ̓ἰοοι [κιοΐδη. περὶ τῶν 

ἐπὶ μισϑῷ συνόντων 50 ἀπελθὼν τοῦ δείπνου, 6 
5011 Ππη0 5ΟΓΙρΡίογ πη 1 ΙΟ4πὶ οχἰβίϊπιθβ, {πο αυΐάθ πὶ 

α. 169 νἱάἀοίαν ἀοοογο; [46 πη δοοίαϊν 46 νθῦρο φρονεῖν 
Ξε ΒΡ ΥΡίΓα, «πο 107, 18 5: π}}ΠΠ{61 ἀβα ραῖ!. δίς πι6 

ἃ δΔυοίογ ϑῃοοιη Παπιοϑί 6 ηΐ5 [λιοϊδηθῖβ δάϊθοῖ!, 4 σὺ 

μὲν φρονεῖς Ὅμηρον ἐπαινέσας. Νὰ 220, 19 πάλαι 
[ΟΠ] Δι 5. ἱπποίαμη οὑπὶ τὸ ἀρχαῖον, (πᾶϑϊ ΘΙ] μη 51 

Βοιηΐπἴ8, ,ππ] π ἰπίθ!}οχὶς φαΐάθιη 14 φιοά νο]υἱ! οχ- 
ΡΠ αγο΄. (Ο, 194) ργομίθογα ροβϑιηΐ Ιἰοοὶ αἱ 1,γϑῖδθ ΥἹ, 

1 ἱέρειαι καὶ ἱερεῖς. στάντες κατηράσαντο --- κατὰ 
τὸ νόμιμον τὸ παλαιὸν καὶ ἀρχαῖον; π6 γἱἀϊοι! μη, 
υὐ (, 144, Βαρϑδιηιβ 291, 8 ξὺν τῷ αὐτῷ ἐπανελϑεῖν 

τρίβωνι ᾿ἰτηροάϊος {Ππὰ Χοπορμομιῖϊβ πὰρ. ΙΥ, ὅ, 99 
παῖδας σὺν ταῖς βαρβαρικαῖς στολαῖς; φανερὸς ρΓῸ 

ἐπίσημος. υἱ 208, 8. εεὲ δρια [μιοΐδη Νίσνυ. 064. 211, 
25. Ἰίοδί ἔογίαββα Ρ]δίοηϊοίβ [οοἷ5 υἱἱ ΟΥὑὰ 1124 τούτῳ 
δὴ κατῴκουτ τῷ σχήματι εἰ Τιερς. 1929 ὁ κάλλιστος 
βίος τῷ σχήματι κρατεῖ πρὸς εὐδοξίαν δὰ {ποηάδηη 
βγηίαχίη ἀφελέσθαι σε νόμου σχήματι (Ξ--- προφάσει) 
τὰ χτηϑέντα, υδὶ (. 144 οὑπὶ «πιδάδμη γενὶ 5 π}ΠΠπ- 

αἴπθ ἐν νόμου σχήματι οοηΐοδοϊί. Οποά οοπίοηαϊί (. 
1458 ἱερὰ πυβαυδιη 6586. νἱοϊπη85, ΞΘΙΉρῈν ἱερεῖα (δὰ 
214, 19), γϑίαίαυι νἱάθίαν αἰΐογσο ἰοοο 399, ὅ κύλικος 

κειμένης περὶ τὰ ἱερά, εἱ Ὠϊοηγοὶ! ΗΔΙΙοάγη. ΑΥΤΟΝ, Χ, 2 
(1987); ἀϊδρ!οοὲ οἰάθαι (117) οὐπὰ ἀϊοπηίαν 809, 14 
ἀοἸαίογο ἐπὶ ζευγῶν ἐς τὴν ἀγορὰν ἐκκυκλεῖσϑαι., 

4 ποοῦπὶ ΟΠ ΘΓ γηι5 ΡΙαΐ. πῶς ἄν τις αἴσϑοιτο ἑαυτοῦ 



. 

ΡΝ ΥΥΣ ΕΗ 
ὁ ϑ 

ΤΥ ΝΥΜΎ 

ΧΧΙΠ ῬΕΔΕΕΆΑΤΙΟ. 

προχόπτοντος ἐν ἀρετῇ 80. εἰ λαβόντες (τδύδη5 
ἀοοι) εὐθὺς εἰς ἀγορὰν ἢ νέων διατριβὴν --- ἐκκυ- 
χλήσουσιν. Ουδπηι ἰδοἰϊοΠπθπι 6Χ σ, 85 γϑεἱπηι5 311, 
28 οὐδεὶς ἐπὶ τὸν Δυκοῦργον ἀγὼν ἧκεν --- παρὰ 
“ακεδαιμονίοις ὡς ἀϑανατίξοντα, Θὰ πο 501 πὶ 6Χχ 

Ηεγοάοίο ΚΡ, 95 αἱρέει Γέτας τοὺς ἀϑανατίζοντας 

ἤάθιη δοοὶριί, 56ἀ οἰΐδηη ὃχ Αγίβίοίθις Εἴἢ. Νίο. Χ, Τ, 
ν. 11115, 31 οὐ χρὴ δὲ κατὰ τοὺς παραινοῦντας 
ἀνθοώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ὄντα οὐδὲ ϑνητὰ 
τὸν ϑνητόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται ἀϑανατίζειν 
καὶ πάντα ποιεῖν πρὸς τὸ ξῆν κατὰ τὸ χράτιστον 
τῶν ἐν αὐτῷ. (οπίτα ἀϑανατιῶντα ΟἸαΓίαπιπι οοπη- 
τηθηΐαπι εϑί, (6 {πὸ (. (148) ργοπαηίας. γαρογία νεγᾶ 

Ιδοίΐο δβί, βϑά ἱποοῃβαϊίο ἀθίθοίδ'. 'ἰρβα ἱποοηβυϊίο ργο- 

ὈΔῊ5 ψϑγΡαιη ὨΠβ(π8η} ἰθοίμμη, 80. 81 θϑϑγθίαν, ΠΟ 60, 

{πδπὶ ἢΐο ἰοοιβ ροϑβίι!αΐ, 56 η8ι ἱπίογργοίδησαμῃ; αἱ Θηΐπὶ 

ϑανατᾶν 5. ϑανατιᾶν δϑῖ τιον] οὐρογο, ἴα ἀϑανατιᾶν 

δϑϑδϑί πο} 18 ποῦ. Βεἰϊψαογαμη. οοὐά. [ἰΘοίϊοποπι ἀϑά- 

νατὰ ζῶντα δΧ γον ἰδν] ον ΘΟΓΓΕρίδΔΠι 6558 ρίᾶπα ρϑίοϊ. 

ἴῃ οχίζιι οΓδί οἢἶβ Αρο οπίδπα 9520, 10. τηϑ]ῖῦ (. (150) 
ἰερὶ μειράκιον ἱχανῶς ἦσϑα καὶ οὔπω τοσοῦτος, 
56 ἰᾷπη Ἐπιβοθῖιαβ δᾶν. Ηΐθγοοὶ. 75, 26 οἷϊαί οὔπω 
οὗτος. 

ῬΓδθίθι: ἢδθοὺ δχβϑιηρία ϑορῃϊδία ποηη.} 85 νΟῦ88 ΘΧ 

ΡΟΘίΔΡ ΠῚ τιϑι1 5101 ἱπα]5ιῖ, αἱ 90, 24 δὲ δἰ0ὶ ἔπλῃξα 

ΟΧ Πο(Ιββί πη. ἨΟΙΘΡῚ γὙϑυϑίθιι5. ἀὐιχὶΐ, πθ6Ὸ ΟἸΠΟΙΔΟΙ ΠΙῈΡ 
ἴογμᾶπι ἃ (. (140) ρα δριθοίδπη 251, 1 ἐκεῖνος μὲν 

τροχῷ εἰκασμένος --- κνάμπτεται εἱ 269, 8 εἴ τις --- 
ἐπὶ τροχοῦ κνάμπτοιτο. (ποτὶ Ἠοιηθγοἶβ γναμπτοῖς 
ἀγκίστροισιν. Αἀνογϑιβ {Πππὶ 199, 31 στρατιωτικοῦ 
βίου ρτο στρατιώτου β. τοαυϊΡοπίθηι πθβοῖο ἂἃπ Αθϑοῦγ- 

Ιθπὶ στρατιῶτιν ἀρωγὴν (Αξ5. 48) Ιἰοοαΐ Δάπίθογο. 



ἫἜΡῸ αν σὶς 

Ὁ 

ΡΕΔΕΕΑΤΙΟ, ΠΧ ΤΕ 

ΒιιΠα ροδίΐοιιπι γοίονὶ 168, 8 ὡς λέων εἷς οὗτος γέ- 
Οψοίτο τῶν ὑποξυγίων ποτὲ τῇ Ῥέα, ἀᾳθπὶ ποῃ ἀδ}6- 
Βαΐ δὰ ροἀρβίγθμι ὦ, ἀδάποονρα (190) οογγθοιίοηθ 5ιιὰ 

 ῥὁποξυγέντων, εἴ. Τπδορη. 1296, 6. Εἰυβάθιη. νθϑιιβ 
Ρᾶγιιι. ΤΘοοΡἀδυδίαν ν. ὁ]. ὁπ ἤᾶθο βου ροθαί 119: 

ονῦϑὲ ἴῃ νυἱοϊπία (δ᾽ ΟἿ, 18 γοργθῃθπαϊίαν Ρ]ι. 50 6 Ὲ5 

ὑπερχαίρω --- ἐπειδὴ οὕτω περὶ ἐμοῦ οἴει ργὸ ἐ. ὁ. 
π. ἐ. γιγνώσκεις)“ ἰοοι5, ἴῃ 410 Θθηθδηάο τἱπΐ ἰρ58 

ποπάσηι 58 ἰ5ίδοονα μοίιϊ Ρ. 78 (67, 235) μακάριε τοῦ 
ϑησαυροῦ, εἰ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύῃ τοὺς 
φίλους. ΝΙΒΗΙ εθι ἀντερύῃ, «ποὰ 50] απ πηθπἀοβαπι 

6588 Υἱἀθίαν. ϑϑηίθηϊ ροβίαϊαιί ,,ΔηΐΘρΟηΪβ, ρΓδθίε β΄": 

ἰϊάψαθ βυβρίοον ἀνθαιρεῖ κοβου απ 6536, 4αοὰ ἀρὰ 

Αἰἰΐοο8 680 5681. ὑϑα}ρΑῦ} ΠΟῺ 8οἰδΐ, --- 888 δραὰ 586- 

«υΐογθ5. 8016ι, ψιογὰπὶ συνήϑειαν εοἰϊαπι ἴῃ οο γ6ΓΡῸ 

Ῥῃ, νἱἀδίι βϑθουίαβ. ““. [πτητη0 ἰρϑίιι5 ΤὨθορηἰἰβ 11 συνή- 

ϑειαν 5θοιίιι5 δϑί, ἀϊοθηιβ πιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τε 
καὶ ἀργύρου ἀντερύσασϑαι ἄξιος, χᾶθ νΡθὰ ἴδιῃ ἴῃ 
Νοιίβ. οἰΐπη ἱπάϊοανὶ 584 βιιγάο, --- 

Ῥαιιοὰ ἰδηΐιη) 6Χ δἰίογιιηὶ 80 ΓΙ ρίου απ πδιι νοὶ ἱπουϊ, 

ΠΟ ΨΟΙΪ ΘΧΟιιβᾶΓα ΠΟῸη Οὐηίϊοί(, υἱ προπένω -Ξ ὁομημθημ 0 

108,82; ἀναβιωϑεῖσα ρτο ἀναβιοῦσα 104. 8; αἰνέττειν 
ἰπδιιάϊτο νοῦ Θοπογο 220, 20; ἐπωνυμίαν ἥρηκε (4υ0 

 χῖχ πθ 15 οϑί ἐπωνυμίαν εὕρηκε ἃρυὰ ΡῬῃοίίιμ) 299, 

27; λήσῃ --Ξ Ιαϊεῖ5 268, 19. γιᾺ46 (ομεὶ ἀδ μῖ5 ῥ. 119, 
110, 1358, 142. Νοὴ ϑιπὶ διιϑιι8 Θἃ σΟΡΓΙΘΘΓΘ, πὖ ΠΒ 
ταῖν χεροῖν «υϊάθιη, «0 5ἴπη6 1 νᾶγίοίαίθ ἰηνθηϊίαν 

102, 20, 251, 1, 530, 18, εἰδὶ (. 110. αἰῆγπιαί ἀΐπ ροϑί 
ΡΠ οβίρδίϊ δοίδίθπι υἱζϊοβιιπὶ 00 σΘη115 Πδία ΠῚ 6558; ΓΘ- 

γψοοᾶνὶ ἤεσαν 80 {ΠΠ0 ργοβογίρίιμη 159 γ8ὶ δὸ Ιοθο, αὶ 

οοὐα. ξυνῆσαν ργδορεηὶ, 206, 17; πεὸ ξυνιεῖς 211,10 



ΧΧΙΝ ῬΒΑΒΕΆΤΙΟ. 

ΒΟ. ρϑὶ ρῖὸ ξυνέης, 4πδιηνῖ5. οἰυβάθιη βθηΐθμια ἀδηηηαίο᾿ 

144.:) 
ΝοΙαΐ 5 Ποῦ ἰρθαπι ΟΡ ΡίΟΓ θη, Θῃ] ΘΠ ΔΓ 6. νοεῖ 5 

ΟΡ οδ ἢ Δ ΓΘ ΠῚ. ΔΙ ΡΠ 5 48π| ἴῃ Υἱ 15. οοαϊοαμ Θχϑὺ- 

06, 4υἱ ἤπθ5 βδδρίββϑίπηθ τη γα ογδηΐ 51 ῬΡΔΘΟΘρΙΪ5 

Ὑἱγὶ οἰαν  βδίπηΐ ουβ αι γὙ6]]θη. [ἢ ρου ουῖθ5. ἀβΠη0η- 
βίγαν!, {186 56 γα πμδ ΘΘΏΒΘΓ ΘΠ, 4|ιὰ8 ΓΘΙΠΘ610 ἱπαΐθ 6 8 

οχἰβίϊμηο, δάποίδίϊο οὐἱ{10ὰ ὁοχηρ! οί αν. Μα]45. ΟἹ πὴ 

ἴῃ πηδΡσίη8. ποίδίαβ σΟηϊθοίαΓα5. ΠΟ ἴῃ ΟΥαΪΠ6ΠῚ ΓΘοθρὶ; 

{π|88 πονθ πηθ686 ἰδὲ ΙΘστιπία!", 5.611} κ ἀἰβίίηχὶ. ὙΥ̓Θβίθν- 

Ἰ8ΠηΪ Δ5ΒΘηΒΙΟΠ 61) Π]6Ἶ5. [θοἰ]ΟὨΐθιι5. {γ!θαΐδηη 5018 Π1{6 γ᾽ ἃ 

17) Ῥαποδα πῖος δδᾶάοη δα βιιηΐ: δηϑ]ορίδτα νυ ϑυρογυτη, 488 
Μαᾶνιρ ἰπ αν. ϑγπῦ, 8 1718 ποῦ. οὔτῃ ἱηῆηϊνο δουϊβίϊ ἱὈΠΡῚ 
βθϑιι ἑπίαγαθ ϑοίΐϊομϊβ ἀοσθῦ (βσχθιηρίυση 810 ἘΠπν. Οὐ. 1527 
μῶρος, εἰ δοκεῖς μὲ τλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην) βεουξαθδ 
βάση ἴῃ τούϊπθηαο δοᾶδθπι ἐθιηροῦτα 287, 19 ὦετο λαμπρῶν 
ἀκροάσασϑαι βροππάμθιῃ π, ν; ᾿οϑαΐ οὐΐϑτη Ἐπιβθθίθτη Ἡ]ϊβύ. 
6601. 1, 7, 8 (68, 6. 1, ϑτηγηθυ) οἴΐατα, αὉΣ 1Θρίδαν οἰόμενος --- 
συναπολαῦσαι. ἈΑπάδοϊιπθ 8οΥρδὶ 102, 18 ὑπουργῆσαι --- ὑπε- 
σχόμην γ»το ὑπούργησα ἴῃ 68. ἴοντηδ γαίτιβ ἴπ6 586 ψϑϑβί ρ τη 
ΤΠ): ϑουιδὶὶ οὖ γθβρομπάθηξζοβ ᾿πίθυ 858 β8ρ61 86 ῬΥΌΤΪδ551 
ποίΐοποβ θδηᾶθπι Δαπη  οΥ 6 ἐθιηροΥ 5 ̓η46 ΡΟ Θη 015 γα] τη. 
πΠηἱναπη ἔαζϊατῖ ἄν δἀάαϊίαμη πῷ αραᾶ ῬΒΙοβέγαξιπι χα 6. 

68, 1 οὐ γὰρ ἂν πρὸς τὴν Ἰνδικὴν πᾶσαν ξυμφρονοῦσαν 
παρατάξεσϑαί ποτε αὐτὸν ΒΑΌΘΥΘ ροβ886 Οοδθεῖο 142 ποι ἔδ- 
ΟἿ]. α4πἰβ ογϑᾶθί, οἂϊ οοϑυ ββίπη158. ΘΧΘΠΊΡ 115 Θϑτὰ βυμίασϊη ΤΗὰ- 
ογάτϊάθδμι 6588 1.. ΗἩθυθδῦ ρϑυβαδβου, οἵ. ἀἸββθυ τόθ θα 56 Π0- 
1ϑδιίοαιν Ηδιθυγρὶ 1807 εοαἰΐαπι: Ὦθον ἄν θεῖα ἘΠ ῸΣ ἴῃ 
ΤΠυΚγαΙ465, τηαχῖταθ Ὁ. 80 5464. Εϑδπὶ ρδυί οι] δαη Ῥ] ΒΤ ΤΏ 416 
Ῥοβῦ γὰρ ΘΟ]]ΟΟΑΥ γϑοῖθ τηοπϑῦ Ο. 142, 56 πῸ᾿ ΒΘΙΠΡΘΥ͂ ΘΠ 
ΟΥ̓ΔΙΠΘΙὴ βουναυὶ οβίθμαϊἑ Ἰοοὰβ 141, 21 οὐδὲ γὰρ τῆς Ὥρει- 
ϑυίας ἐραστὴς ἄν ποτε ὁ Βορέας ἐγένετο, ΄ἡἴδῖα ΘΣΘΌΒΕΒΟΥ 
118, 26 καὶ γὰρ κέρδος ἂν εἴη 5οΥ 106 η8 ρχὸ καὶ γὰρ ἂν κα. ἐ. 
αποᾷ ϑαΐθηη 141 Ὑδρυθμθπᾶου ΟὉ οοπίθοΐαγαμι οὐδ᾽ ἀποϑά- 
γνοιμ᾽ ἂν, ααΐα Βοίπτα οὐδ᾽ ἂν ἀποϑάνοιμε ἴῃ βοϊαξα ογϑίϊοπθ 
ἄϊοογ Ἰϊοθαΐ, βανϑηΐ τῖῃϊ ῬὨ:]οβύγδίτιβ 1056, αραᾶ ααετὴ εϑβῦ, 
αὐ ὑπο Ἰορο ἄοίθπηραν, Ηδϑν, 294, 9 6. Τὰν, καὶ άρωνα δὲ 
τὸν Εὐάνϑους ἀδικοίης ἄν. ἘϊάεπίΙ Οονοίο 172 αυοᾶ 
Ἰοσίταν 61, 18 ὑπερχαέίρω, ἐπειδὴ οὕτω περὶ ἐμοῦ οἴει ταῖπαβ 
Δα βΕ ρα] Ὀἴπηαν οοιηρδγαῦῖβ Ἰοοῖ8 100, 21 εἴ Ὑ. 5. 581, 12, τὶ] 
ὙΘΙΘΌΙΩ ΒΘ ηὐθηαϊ ποίϊομθια Βαθοί. 

“με ω ΨΌΡ 

γΨν. 



ΡΒΕΔΕΈΡΑΤΙΟ. χα ν 

᾿ἴπ||4}15 ΒΘ οαΐ, ρΡ]Ὲη6. ΠΟΙΊΘη 5ΟΡΡ51 ρΡΟρΡΡΪδπη. 6115 

 ΘΟΡΓΘΟΙΟΠΘΙΏ δι ΞΘ ηΐθη(18}) ΓΘίθΓΘΉ8. 

: (οαϊοιπ ((.) ποίΐδβ Ομ η65 δχ βαϊ θη ΤΡ οθηβὶ (ἢ) 
ΠΤ ΘρΘΕ οοπβι!θη5. ἰΐὰ Ιδοίονθαβ, αὶ {Πὰ ΘΓ θγθηΐ. ϑηΐ 
δυΐθη ἢΪ: 

ΜΘΙΪΟΡ [δηη ! (1). 

π Ρατγιβίηιπβ 1801,}) 6. ΕβοΟΡΙΙΘηςῖβ. μ. Μαγ- 
᾿ οἰδηὰβ (Ἰ. ΧΙ, 290, ρ. Ραν ϑίπαβ 1696. ιν. Ὁγρίπας 110. 
ΟΡ. γαίοαηπὰ5 960, 

Βεΐθγϊον ἰϑιη}]α (2). 

[. ΠαυΡθηἐἶᾶπι5 ΠΧΙΧ, 89. [Ρ. [μδαγεπίϊδηι5 

ἼΧΙΧ, 21. ψ. Ραϊαίίπυς 829. ν. γα 5] αν θη βὶβ. 

Ψαϊοδηι5. 1016. 95. 0 6] οΥ 5μ θηΐα π5. ἴο. [,30- 

Ογρηίίδηιβ ΓΧΙΧ, 20. 1. Ππράπ πϑη 515 19. μᾶ. Μαν- 
οἴδηιβ 591. μι. Μαγοΐδηιιβ 592. 

ὅ Εχοογρία: ἢ. Ραϊαίίηιι 1290. ἃ. δυπηβίδαϊημ. 

φ. [ιυγθηἰίδπιβ ΠΧΧΙΥ, 12. 

Ἐρ᾿βιμ!αγ μη ΑΡΟΠ] ΟΠ ΘΟ 1665: μ. Δ᾽ ΑΖαν πᾶ 6115 817. 

λΔ. Παρ ἀπ 6 π515 19. ρ. Ραγβίηυβ 1428, π. Ῥανγίβίηιιβ 
8047, ἀ. Βονν 1818. 

ΑΒ δἱ1ῖβ βουϊρίουι θη. οἰϊαία: ΚΕ. Εὐβθθίο δάγθιϑιβ 

᾿ Ἠϊδγ οί ἐπὶ (Ρ. οδὲ ΡΑυ 51 ηῸ5 114, π. Ραγ βίη ϑβ 451). 

 Φ. ΡΠοίίο. ΖΣ.. δυϊάαᾶ. Θ. ΤΠοιηὰ Μίαρίβιγο. 
Εαϊἤοηθβ (Ε.) βυηΐ ἃ. Αἰαΐηα 1502, τη. Μογβ  !δη8 

ΟἸΘΌ8, ο. ΟἸοανίαπα 1109, {. Τυγὶοοηβὶβ 1844. 

᾿ ΒΟΡΙ͂ΡΒΙ ΗΘΙ ΘΙ θοΓσδθ Χ ἀἷδ πηθηβὶβ Οεΐ. ΜΠΟΘΟΙΓΧΧ. 

, 

18) Ῥυδοβίδηϊιδθ δμαΐϊπβ ΗΌΥΪ, ααἱ Θχοϑ]]δ που οθέθτοβ 
οοαϊοε5 νοΐ ἱπίρυ ἰρτ 65 [ππᾶ ΤῊΪΠΟΥΕ5᾽ ΟοΡθοὲ πὶ} ἀοθέγδῖέ 
ὉΘΙΟΘΌΘΗ5 ΠΟΌΪ5 Ρ. 79, 129, 140, 1483, --- Νοίανὶ ΠΌγοΒ, απἰ- 
ΒῈΒ ἰούβ πϑδὰ8 βῆτη, ατϊάποί5 ΠΠΘΥΙ8. 

ὦ “ων ἃ εκ νΝόκ δ, 



ΑΘΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΊΙΟΑ. 

1. 1Ν ΑΡΟΙΠΟΝΗ ΥἹΤΑΜ. 

Ἐ. 
1, 0. ϑυσίας 5.γ. ϑῦσαι ς. 3, 7. ὕε 501. ὕοι. ς. 10. 

20, ὅ τι ἁμαρτάνοιτο 501. κ. ὅ τι ἂν πράττοιτο. ς. 4, 1. 
ἐἸήλγελτο γϑ ὺ Οομοῦ. 117, 568 οἵ, 14,4. 8, 18. δὴ 50γ. κ. 
δὲ ς 10, 26. Σαρδώων 50Υ. Σαρδόνων. ΞΡ 2:96: ἐφ᾽ ᾿ 
ΠΣ ἐκώμαζξεν. Οορϑεῖ. ἐφ᾽ ἑταίραις ΣΡ ΘΌΔΟΣΕΘΣ 29. ἐπέ- 
κοπτεν Οομθοί. ἐπέσκωπτεν ς. 10, 4. αὐτὴν αὐτῶν μόνων. 3. 
(αὑτῶν }). αὐτὴν αὐτῶν ὑμῶν μόνων. 1, ὙΥ οϑἰογταδππ οὐ ὁ 

(π0]. αὑτῶν). αὐτῶν αὐτὴν μόνων. ο. 18, 22. Ὑρκάνιοι Ὁ, 
(Ὑλόβιοι (εχ ϑίταν. ΧΥ͂ Ρ. 1718) ΒΒοουῖαβ οἃ Ῥοτρμ. ἀθ ἀρδε 
Ρ. 3ὅ8, ὙΥοβίθεμιδπη. 19, 17. ἧκον 5ογ. κ. ἄγον ς. 30, ὅ. 
ἀμελῶς εἶπεν 50γ., ὟΥ. εἶπεν. ς. οἵ, Ἡοτοῖο. 295, 10 δα. ΤΣ Ἕ 
ρθε. 99: Ἐπ Στ πὰ Ὑγοβϑίθυιηδημ, Οομθοί. ἀπογράήμχι, ς. 
21,12. διὰ τῶν βαρβάρων τούτων πορευομένοις 501. 5. διὰ 
τῶν βαρβάρων τούτων. ς. οἵ. 21,19. 324, 39. τῶν ἡϑῶν 
Ροβία!αῦ Οομεΐί. οἵ, 166, 28. --- 26, ὅ. ἡμέρας ὅὃδόν 50γ. -- 
ἡμέρας ς. 121, 19. -- 27, 8, πορϑμεύων 1) πορφυρεύων 
10]. οατῃ ο, Οομρεί. 82, 29. χαὶ δὴ ἐκέλευσε 501. καὶ διε- ὁ 
κέλευσε ς. (καὶ ἐκέλευσε 2, Ἐ;, ὙΥ ὀβῥθυ πιδπ). 98, 8. καί 
που καὶ 50Υ. κ. καὶ ὅπου καί. ς. 984, 18. οἰκῆσαι ἂν ἤρας; 

807. κα. 10. 16. οογγῖσο ὁπόση 5. 86, 17 ῦςΣ: ἔφευγε, 2, Ε, 
ΥΥ δβίθυϊηϑημ. ὅτ᾽ ἔφυγε. 1, ὑ. ὃ «Βηγένος 807. “- νον σον 
57, 28. φιλονίκως Θρθηρεὶ, ΥΥ. φιλονείκως 5. 99..28.- 
καὶ 110]. κ«. δηΐθα 20 ἀθαϊ ὙΥ δβύθυηδπῃ ναὲ μήτε ἘΞ πῸ 
τη816. 42, 29. βαδίσαι δὲ δεῖ. κ. βαδίσαι δὲ, ς. 



ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΛ,. ΧΧΥΠΙ 

Ἦ Π. 
48, 20. ᾿Φρμενίαν 1, ὙΥ. ᾿Ζρμενίων 2, Ἑ, 1. 417, 1ὅ. 

οὗ στείχοιεν. (ομοί. οὗ στείχοιεν. ς. ἴθ. 22. τοὺς ᾿Ινδοὺς 
ΟἽπ0]. «. 49, 11. ὡδοποίηται. Ο, ὙΥ. ὠὡδοπεποίηται Ἐ. 81, 
14, ς ΟΟΥΤΙΘΘ ἀφ᾽ οὗ ΘΠ Υὀβίβεπιδηπο. ὅ9, 8. ψελλιξομένῳ 
ἐς τὰ πολεμικὰ ἐοικώς 50Υ. ». ψελλιξόμενος ὡς τὸ εἰκός. ς. 
10. 10. ὑπὸ ἀνθρώπῳ. Ο, ὙΚ. ὑπὸ ἄνϑοωπον. Ἐ, ἰ. δὅ7, 31. 
ἐκκειμένῃ τῇ γλώττῃ 800. ὟΝ, ἐκείνῃ τῇ γλ. ς. 68, 1. οοΥ- 
χῖσε οὔϑ᾽ ἡ φύσις οὐτι ὙΥ εβίθσταϑηπο. 10. 29. δεῖ ΒΟΥ: 3: 
ἔδει ς. 600, 1ὅ. αὐτοῦ Οὐαρδώνου 5.γ. ε-. αὐτὸν Οὐαρδά- 
νου ς. 61, 28. ξυμβαλέσϑαι 50), Ἐν ξυμβάλλεσϑαι ς. θ9, 
Ῥ ἔο: ὀγκώσει «. θὅ, 18. μήτε γραφίδος μήτε ὀργάνου. 
᾿Ὑ͵εβἰθυιηδηῃ. μητὲ γρ. μηδὲ ὁργ. ς. ΤΙ, 15. παρεγγράφοι 
᾿Β0Υ. , παρεγγράψοιτο 1, ο. παραγράψαιτο 2, ἃ, τα. παρεγ- 
Ξ γράφοιτο. {, ν. τ, 8. τὸν δὲ ἔσω κηφῆνα πέριξ τὸ τεῖχος 
ἔκλῃσαν 50γ. κ. τὸν δὲ ὁ ἐ. κ. περὶ τὸ τεῖχος εἰρξαν. ς. (εἴλξαν 
: ῬΊοΥβομ, Οοθοῦ, ἦγξαν ὙΥ ὀβίθυιηδηπ.) 10. 1ὅ. κεῖνται μὲν 
50. Υ. κεῖνται μέντοι ς. 70, 8. ΘΟΙΥΊΘΘ ἐπῆλθεν ὕμνος. -. 
0. 292. ᾧὧ ἐνεκάϑευδον 50γ. ᾧ ἐκάϑευδον ς. ἐν ᾧ ἐκάϑευ- 
δὸν ὙΥΘε θυ αθ πη, 47: 5. δηλοῦται αὐτῷ 50γ. -. δηλοῦται ς. 
8, 29. ἀνακουφιξόμενοι. αὐτοῦ 501. κα. ἀνακουφιξόμενοι 
Ε- ς. 79,6. οὐκ ἂν ὑποκρίνοιντο ΒΟ. κα. οὐχ ἂν ὑπο- 
κρίναιντο 2, Ὑ. (αὶ οὐδ᾽ ἂν ὑ. ἈΘΒ0]Ὸ αὰϑ οδ88). οὐκ ἂν 
-: ὑποκρίνωνται. 1, 80, 7. ἔχειν ἡγοῖντο 501. κ.- ἡγοῖντο. ς. 

ΠῚ, 
86, 22. ὁπόσα. Φ, ". ὅσα ς. 10. 32. τὸ τούτῳ μεϑύειν 

860, Υ, τούτῳ μεϑύειν ς. 860, 8. λευκῷ 50Υ. λευκά ΕΣΣΟΙΘῈ 
94, οὗ δὲ ὑπὸ τὰς ὑπωρείας 501. χαὶ τοὺς ὑπὸ τὰς ὑπω- 
οφείας. σ- 92, 10. καϑ' ὃ τι βούλωνται νοῦ ΥΥ ββ θυ}. 
98, 11. ὁπόσα ὧδε ἀρχαῖα 2. ὅπόσα δὲ ἀρχαῖα. ἘΣ ἌΒΟΟΘΕ 
πράττοντας 501. Υ. πράττοντες. 5. 94. ὅ. ἔωσι. Οοβοί. 
ὦσι ΞΟ ΤᾺ 321. ἡ δὲ πιμελὴ 98 00}5, ὟΥ. ΠΈΞΕΞΕΣ 5..- θ: 
ἐοῖα ἔλαιον ἀπ᾿ αὐτοῦ λείβεται 501., Ὗ. οἵα ἔλαιον ἀπ᾿ αὐ- 
τοῦ λείβεσϑαι ς. 98, 29. εἶρεν Οοθοί. εἴρηκεν ς. 10. 30. 
εἰδείη Οομεέ. ἤδει ς. 98, 8. ἄδονται 8οτ., 7. ἄδοιντο ς. 
“ 25. καὶ γάρ τι καὶ φάσμα ῬΉΈΕ; ν ς ὝΜ:: καὶ γάῳ τι 

Ἵ ᾿ 

ὌΝ 

ὐμωρωνωδωων 



ΧΧΥΠΙῚ ΛΡΟΝΟΎΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. 

φάσμα. π’ς ὃ. 10..28. χερσὶ πράξαντας ϑὅΡρΘηΡΈΙ, Ὗ. χωρὶς 
πράξαντας. ς. (χωρὶς οτι. Ρ.) 10. καϑιέρευσαν 500. κ. κατ᾿ 
ϑιερεύσαιεν ὙΥ θϑίογτηδημ. καϑιερεύσαμεν. ς ([). 99, 16. 
ἡρπάσϑαι 501. τ. ἁρπασϑῆναι Οο)εῦ. ἀνηρπάσϑαι ς. (οἴ. Ὶ 
Ῥγβοῖ, ρ. Χ.) 100, 15ὅ. μήϑ᾽ ἡ σοφία. ὙΥ Θδίογγαδημ ὁχ ἔν ὺ 
μηδ᾽ ἡ σοφία. ς ((). 102, 6. ἄραιμε Οομεύ. ἄροιμε ς. 10. 
18. ὑπουργῆσαι ὑπεσχόμην (ὑαὐϊα5 ογαὺ ὑπουργήσειν ὑ. ΞΘ 
νἱάθ ΤΊΟΏΥ5. ΥἹΙ, 42.) βου. ". ὑπούργησα. ς. 104, 18, εἶπον 
ὙΥ οβἰθυτηδηη. εἶπε ς. 105, 10. μάλιστα ἀσμένως ὟΥ͂. ὁχ π, 
5, Ε΄. μάλα ἀσμένως γ, ἔ,1, ὃ. 10. 12. ὑπ᾽ αὐτοῖς ὟΥ. ἐχ π, 2. 
ἐπ᾽ αὐτοῖς. ΒΠ560. ο, ὑ. (ὑπ᾽ αὐτοῦ Ρ; ογαίπο ὑπ᾽ αὐτοὺς ὃ). 
109, 6. δοῦλος εἶναι 50:., ὙὟ. δοῦλος μὲν ς. 10. 1ὅ. τὰ 
Ξέρξου 507. κε. Ξέρξου Ο.. ργαθίον ν», Εἰ, Ὑ.: Ξέρξην. 10. 
10. ἡγοίμην ἂν αὐτὸν ἀξίως δοξασϑῆναι 801. κ. ἡγοῦμαι 
ἂν αὐτὸν ἀξίως δοξασϑέντα ς (ὧν ἴπο]. ὙΥΘδίοττη 81). 
110, 18. ξυμβόλου 5.γ. ξυμβούλου ς. 111, 6. ἐπὶ ξένια. 
Οομοί. ἐπὶ ξενίᾳ. 5. 112. 14. ὁ ἐν αὐτῷ νοῦς 50Υ. ὅϑεν 
αὐτῷ νοῦς ς (κἄνδοϑεν αὐτῷ νοῦς ὙΥοδἰθητηδηη). ἰΌ. 16. 
πυουμένοις 5,1, ΟοΠεῦ. χυομένοις ς. 11, 24. τὸν λαγών 
507. α. τῷ λαγῷ. ς. ἴν. 851. ὡς δὲ μηδὲ ἐς ἐπυϑυμίαν ποτὲ 
οἴνου κατασταῖεν, εἴ σοι πάλιν παιδίον γένοιτο 50Υ. Ξ. ὡς 
μηδὲ --- κατασταῖεν. εἰ δέ σοι --- γένοιτο ς. 110, 18. ἢ 
ἴη01. κα. 186, 36. χαὶ γὰρ κέρδος ἂν εἴη 80. (καὶ γὰρ ἂν 
κέρδος εἴη γηδ]ϊηῦ ϑ6Π6 106, Οομοὐ.) καὶ γὰρ κέρδος εἴη. ς. 
10. 80. τε λέγεσϑαι. 5ογ. λέγεσϑαι ς. 125, 18. Θχοϊα!ῦ ϑαμὰ 
αὐὐθ ἐπιστρεφόμενος κ, οἵ. 164, 12, 1|, 8, 18. --- 129, 1. 
τοῖς ἑτέροις σοφοῖς 507. σοφοῖς ἑτέροις ς. 10. 2ὅ. τὸ τοῦ 
κογχυλίου μέγεϑος καὶ 10]. οτ. ο, (αὶ καὶ βεγγαῦ. 10. 80. 
Πήγαλα οοΥΥ. Ο. ΜΆΠΠ|ΟΥ δα αδορυ. το. Ρ. 5359. Πάγαλα ο.. 
Σελευκείᾳ ΟΟΥΥΙσ 6 ΘΧ ΔΡΡΘΠΑΙΟΘ θα. Τὰν. οὐπη ὟΥ. 

ἐς (4. 

ΤΥ. 

120, 21. ἐπὶ τοῦτο 801. κ-. ἐπὶ τούτῳ. ς. 128, 8. α}1- 
«αϊᾷ δχοιϊββθ δυίθ ὄντος βισηϊβοαῦν!; ἴὉ. 21. δὰ ἐς πάντα 
γϑααϊγῖταν ἥκοντα κ. 129, 11. ἐξεπονεῖτό σφισι Βογ. κ. ἐξε- 
πονεῖτο. 190, 1. ᾿“σφάλειος ἔ, ν, 1, Φ, Οονοί. ᾿“οφάλιος ς. 
10. 18. πλείστους 5.γ., ὟΝ. πλείους ς. ἴ. 34. ὃ καταμύειν Ε 

ἰ 



ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΘΕΙΤΙΟΔ, ΧΧΙΧ 

δοκῶν 801. κ. καταμύειν δοχῶν ς. 10. τῷ ἐκ [ολ. νο}1 
ὙΥ εβίθυσηδηη. 131, 2ὅ. τιμᾶν ἐνόμιξεν 50ν. τιμῶν ἐνόμι- 
ξεν ς. 158, 17. ἐπεγέγραπτο 501. οἵ. 60, 6; ὑπογέγραπτο. 
ς. 10. 29. ἔς τε τὸν ᾿“πόλλωνα 56γ. αὖ ῬΥΕΙ]]6Υ 1. ο. 4660, 
εἰς τὸν ᾽4π. Ο. ρΙογίααθ (ἧς τὸν ν, ο). οἸτη ἔς τε ᾽2π. 5ογ.:; 
ΥΥ. 1984, 8. καὶ γὰρ δὴ καὶ 507. κ. καὶ γὰρ δὴ ς. 10. 28. 
δίει νυ, Οονοϑῦ. δίεξις ς. 188, 2. δχοιαϊ τῆς κ. 10. 9. ἐξήλ- 
λαττε 501. ἐξηλλάττετο ς. 130, 2. βέλτιον τηδ}10 Οομοί, 5ϑὰ 
οἵ. 115. 28: 591, 8. Ηδτοῖο.,} 12, 19 οα. ΤΥ. 10. 7. ἐοω- 

᾿τήσων ααᾷ. οἵ, 800, 28. 10. 16. ἔτε φοιτῶσιν 2, Φ, Ἐὶ, ὟΥ. 
ἐπιφοιτῶσιν 1, ἰἔ. 187, 2. πέμπτον δ᾽ ἠρόμην ». πέμπτον 
ἠρόμην. 5, ὟὟ. 10. 27. ἠσκοῦντο 501., ὟὟ. ἤσκηντο ς. 138, 
δ. μετὰ πρόρρησιν 507. ἴῃ ἃρροηᾶ., ὟΥ. αὖ ῬΥθΙ]ον, Οομθεί. 
μετὰ πρόσρησιν ς. 140, 20. ἀκροασομένους οχ ν, 1, 501. ἴῃ 
Θρρϑμᾷ., Υ. ἀκροασόμενος. ς. 141, 11, ὅπλα ϑήσεσϑαι 
Ἡδιηδκον, (μοί. ὅπλα στήσεσθαι. ς:. 148, 8. αὐτόϑεν 
Οομοί. αὐτόϑι ς. 140, 20. ἁβρότερον “υδῶν Νεοκθηδον 
δα ΟΔΙΠγη80}}1 ἔταστηθηΐαχῃ 259. οἵ, Ῥυδοῖ, ἢ. 16. 147, 9. 
ξυμβεβηκώς. 2, ΒΕ, ὙΥ. ξυμβεβληκώς. 1, ὑ. 10. 19. ἡγοῦν- 
ται 507. κ. ἡγεῖται. Ἐ ρ 9 1, τῶν ΤΗΣ κ, 148, 4. τίνας 
Ἠλείους. 1, 5. τένας τοὺς Ἠλείους. ς. 149, 11. οὐκ ἄρ᾽ 
᾿οἴξι 501. τ ΠΝ ἶν οἶδε 5. 1. 27. ναὶ τὼ Σιὼ. 501. ἴῃ 
ΔΡρεπᾶ., ὟΥ. νὴ τὼ Σιὼ ς. 180, 18. περίει. Οοὐνοί. πε- 

ρίεις ς (παρίης 1). 151, 60, τὸν ἑτέρων 501. ἴπ| Δρροπά. ὃχ 
σον. τῶν ἑτέρων 1, ἐ. 10. 19. οὕτω τι ἐχειρώσατο ὟΝ οδίοτ- 

χήϑηη. οὕτω διεχειρώσατο 5. 152, 9. δηλώσαι 80γ. κ. δη- 
λώσει. ς. 158, 81. ΜΙ. ὃ Βουλσίνιος ΝΙιοιν]απᾶ ἀρυᾶ Ηδ- 

ΤΩΔ ΘΙ Τιθοΐ, ῬμμηΠοβίν, Ρ. 118 ργοροβυῖ, αποα νἱάθύαν 
ΟΡτοθδγΘ Οομοί 1. ο. 157 8644. οὖ Ῥυόθ8 ἀἸβυ Πρ Θη ἀππτ 6586 
Μυβομίαη Τγιυπθησμη (2171, 80) 80 ποὺ ΒΥ] οηῖο, ααἱ ἴῃ 
ΝΟΙΌΙΘ (θα, Τοτν, 557. 1 544.) ὁὰπι Μοπθογαῖθ ΘΟ ΠΟ αἰζαν, 
πποπαΐ ΟἸἸτη ἴῃ θᾶ. ΤΌΣ. ν . 187... Ὁ] Ἰαρϑβ ὑβηιθη 501} ἴῃ 
οἰΐαμᾶο Ἰοοο 92, 27 δὰ ε Σ ποη 8α ΤΥΎΥΥΠΘΗ.ΠῚ 
 βρθοϊθηΐθ. 1660, 18. προϑείην ΒΟΥ. Ἂν, προσϑείην ΓΙ (προς- 
᾿ϑείη. 2). ἀνδρείας μελέτας 5017., Ὗ. (ἀνδρίας). ἀνδρὶ τὰς. 
ΓΞ; 157, 12, ἔστιν ἡμῖν τὸ τοῦ Σοφοκλέους λέγειν ἘΠ. ΜΊΠΕΥ 
ΕΓ ο, 758. ἕδτιυ ἡμῖν τ. τ. Σ. ἐλεγεῖον Ο, (ἰαμβεῖον Ε, αυοὰ 
᾿6εἸονὶ ἴῃ θᾶ, Τυτν., αὖ Ὑ7.). 10. 80, ὡς ἐπὶ κῶμον 500. ». 

ι. 



ΧΧΧ ΓΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ, 

ἐπὶ κῶμον ς. 168, 12. ὑποθϑενοῦν 500, ἴῃ δρρεπᾷ., Ὑ. 
ὁπόϑεν γοῦν. ς. 159, 27. καὶ ἴπ0]. κ, 161, 1. τοῦ μὴ 
ἀποϑανεῖν 500, μὴ ἀποϑανεῖν 5. 109. Ὁ; παρ᾽ ὅτῳ Οοθεΐ. 
παρ᾽ ὅτου ς. 10. 52. ἐπί τε τὸ ϑεοὺς ,γιγνώσκειν ἐπί τε τὸ 
ἄ. ξυνιέναι 507. ᾿ ἐπί τε τῷ ϑ.. γ. ἐπί τε τῷ ἀ. ξυνιέναι ἘΣ 
ἀνθρώπων 50ν., Ὗ. ἀνδρῶν. ον Ὁ 12:0: ΘοΥΥΪ Ὁ ἀποσκο- 
πῶν κ. 1θ8, 6. “Σωκράτης ὃ ̓ 4ϑηναῖος 56γ. κ. Σωκράτης 
᾿ἀϑηναῖος ς. 

Ἰὰ 

166, 28. ἀνισοῖ 5.γ. ἄνεισε ς-. 1617, 10. ᾿“ϑηναίῳ 
507...) ὟΝ. ᾿4ϑηναίων ς. ἴρ. 18. ἔννουν καὶ ὥσπερ χρησμῷ 
ἐφιστάντα 50Υ. 5. καὶ ἔννουν ὥσπερ χ. ἑ. ς. 10. 26. χαν- 
ταῦϑα 50γ. ἴῃ ἃρροπᾶ. κχαὶ ταῦτα ς. ἴΌ. 29. ὡς εἴκασται 
6Χ Ὁ ιν εββίθιυηδιμ. 1608, 11. ἐπεγράψατο 50Υ. 5. ἐγράψατο 
ς. 10. 30. ἡγώμεϑα 50υ., ὟΥ. ἡγούμεϑα ς. (ἢ) 169,9. ἅ γε 
Ὑγοβίθυγηϑηι τη816. 170, 20. χακῶν ᾿Ιλιάδες Φεαροῦβ, 
γεϑίουγηδηη. 171, 15. Ἵπολα π. Ἵσπολα Ο.. οοἰξ. δΥοείου - 
γῆϑπη. 114, ὅ. πρὸς ἑαυτάς 50γ., Ὗ. πρὸς αὐτάς. ς. (ἢ) 
10. ὁ δὲ 5ογ. ἴῃ ἀρρϑμῃᾶ., Ὗ. οἱ δὲ 5. ἴν. 16. ἀποβαλόντες 
5601. Ὁ; μεταβαλόντες Ξ. 118, 20. ὃν ὥς ἐστι ψευδὴς πᾶς 
οἶδεν. αὐτὸ τὸ μὴ π. ἀ. ἐ. ὀληθούξι οχ 2, Εὶ ὙΥ βίθυυηδην, Ὁ 
ΠΟΠ γϑοΐθ πθοϊθοία Ἰθούϊομθ οοᾶ. π. ὅς Ε δϑῇ ψευδὴς πᾶς 
οἶδεν ὅτι αὐτὸ κτξ. 178, 28. ἐπευφημῆσαι π. οἷ. 200, 28. 
ἀνευφημῆσαι ο, Ὗἧ. 1. 80. λυπῶ σε φάναι 50Υ. κ. ΟἸτα 
λυπῶ σε εἰπεῖν, υἱ 7. λυπῶ σε ἄν. ς. 119, ὅ. ἐπ’ “4ἰγύ- 
πτου. 5. ἃ, τη. ἐπ᾽ “ἴγυπτον ς. ἸΌ. 8. οογγῖσα πράττοιτο. 
180, 7. τούτου 501. ἴῃ Ὡρροπᾷ., Ὗ. τούτους. ς. 188, 14. 
Ὕ, 7 μ} , . δ᾿ ; 

ὕσι᾽ ἂν πράττοιτε 507. ἴῃ ἃρρεπάᾶ., ὟΥ. ὅσια πράττοιτε ς. 
184, 17. ἐπέκοπτε Οομοὶ. ἐπέσκωπτε ς. 188, 8. ἐπ᾽ ἀλλή- 
λους. 2. ἐπ᾽ ἀλλήλοις. 1,1, Υ. τ. ἃ ἔμελλε 56γ. κ. ἃ 
μέλλει. ςξ. 180, 28. ξύμμετρον οὖν. ἔφη 5ογ. ξύμμετρον 
οὖν. εἶπε. ς. 188, 351. πράττουσι πράττειν 800. ΚΞ. πράτ- 
τουσι ξ. 189, 17. δόκει Φαοοῦβ, ὙΥ̓ θβδίθυσηδπῃ. 190, 8. 
τυράννων οχΧ 1, ἢ, ν, 5 ΥΥ Θδύθυχηδηγι. Ὑ6]10 1 ἐδιηθη τυρᾶν- 
νίδων 6Χ 1, ἴς, Ε, οὗ, 190, 89, 199, 25, 38, 80. 191, 14. 
τυραννησείοντε 50Υ. κε ΠῸΠΟ ἸηΔ] τὴ τυραννευσείοντι. τυ- ὦ 

ραννεύοντε ς. ἴ». 29. οὐκ ἂν ηὔξατο 50γΥ. κ- οὐκ ἂν εὔ- 



ἈΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. ΧΕ 

ξαιτο. ς. οἵ. 819, 29. --- 194, 19. ἐκπεπολεμῆσϑαι. (΄, Ἐ. 
ἐχπεπολεμῶσϑαι ἱ, ὙὟ. 196, 17. ὁποϑενδὴ 50γ. ἴπ ἀρρεπᾶ,, 
ὟΥ. ὁπόϑεν δὴ ς. 197, 8. διαβαλεῖ Οονοί. διαβάλλει ς. 
197, 26 ογηἶβὶ Ἰδοῦηδθ 5ΙρΉ ΤΩ: ροβὺ τοὺς μὲν --- ὁμοφώ- 
ψῶν Ὑϑο αὶ ΥἹτ}" ΘΟὨ ΥΔΥΙατ 8. τοὺς δὲ Ἰποϊρίοπ8. ἴν. ὅϑεν 
δὲ Ξογ. ὅϑεν δὴ. ς. 198, 9. προσειρήσει ΟοὈοὐ, προσειρή- 
σεται. ς. 199, 81. στρατιωτικοῦξ γν6}10 Οομοί. 203, 2. οοΥ- 
σῖρα Ζιοσχορίδην, αὖ Θ5ὺ ἴῃ ΔρΡροπαῖοο, ὙΥ. 

ΥἹΙ. 

204, 19. τῶν Ἰνδῶν ἵ, γ, 1. τῷ Ἰνδῷ φ (ἰ; 0}. 250) 

30 ΘαοΙδἴΒοδ νἱἀθίαν τὸ τέμενος. κ, 206, ἼἼ. ξυνήεσαν ΒΟΥ, 
ξυνῆσαν. Ο. 207, 2. ἀλλ᾽ εἰπέ. ὕπως 501, ». ἀλλ᾽ ὅπως. ς 
(ἀλλὰ πῶς ὙΥ δβἐθυταδαη). 10. 16. ἐν ἀνθρωπείοις 5ογ. ὧν- 
-ϑρωπείοις ς. 10. 28. φυλάξοιτο. Σ. φυλάξαιτο ς. 208, 22. 
φϑεγξομένου 507., Ὗ. φϑεγξαμένου. ς. 209, 6. δι᾽ ὅ τι 
ΒΟΥ. "Κ᾿ ὅτι Ο., ὁ, ὟΥῇ. ὅτῳ Ἐ. 1. 18. δεῖ δὲ 5ογν. δεῖν δὲ. ς' 
1. 27. ὥς γε, εἶπεν. ὦ μειράκιον καὶ πέπρακται. Ὑγοιίος 
ΤΩΒΉΥ. (αι! Ῥυοροβαῖ διαπέπρακται). ὥς 7ὲ εἶπε τὸ μειρά- 
κιόν τι πέπρακται. Ο.. ἀπᾶθ ΟἸγὴ ΘΟΠ1Θ6] ὥς γε εἶπε τῷ μει- 
ρακίῳ τι π. 210, 6. ὃν αν --- εὕροις 50Υ. κ. ὃν ἂν --- 
εὕρῃς. συ 1: 19. ἐξ ἤϑη στείχειν 50Υ. ". καταστείχειν ς. 
ΓΟ. 209, 14. 10.832. ἀφιλοτιμότερον Ψ, ο. φιλοτιμότερον ς 
[ Ὑν.). 911. 11. ὀχλεῖν νοι ἘΠ, ΜΌ]]ΟΥ 1. ο. Ῥᾶρ. ὅ8. 
212; 1, τῦφον; ὃν οὔπω ἀεαϊ. τῦφον [ὃν] οὔπω ὙΥ οεέοι- 
ΤΉΘΏΠ, ΟἿ] ἴπ ὃν Ἰαΐογο εἶπεν νἀ δίτν. τῦφον, ἔφη, ὃν οὔπω. 
ο. 214,15. ἀδίκων. ἴο. ὀχοϊα!ῦ ἔργων. κ. 215, 22. τι 
ΠΗΡΙ. τ. 52. ἀτιμάξων ἀλήϑειαν 500. ἀκιμάξιοῦ εὐτέ- 
λειαν ς΄, οὐἴδηι Ὗ.., 5116 οδαϑα ἀπ 185. ,,800 81. ῬΥΟΧΙΠΊΘ 
ΞΘΟΌΘΙΒ εὐτέλειαν οοΥγιρύστη εἰ. 217, 7. παραστήσασα 
Ῥ,υ. περιστήσασα ς (ἰ, ὙὟῬ). Ὁ. 80. ὧν ̓ λοίτο 507..) Ὗ. 
ἕλοιτο ς. 218, 80. ποῖον Ὗ. ΘΧ. 2, ἴΌ. 51. ἀροϑὺ Ἰδοῦμδθ 

ΒΙβθηιχη: τοῦτο Θχοϊα!ϊὺ ροβὺ ταὐτὸν «. 221, 10. καὶ δῃΐθ 
τὰς οτη. Ὁ, 2, ὟΥ. 222, 24. ἀριϑμήσας 56γ., ὟὟ. ἀρυϑμῆ- 
σαι ς. 228, 81. δἰ φη ίξουταε ὙΣ. 6Χ 2. --- 226, 1. διαπαῦ-- 
σαι δὲ ὁ Θ. ξημδὺ 507. κ. διαπαύσας δὲ ὃ Θ. ς. 226, 18. 
ΘΧΟΙαῚΌ γθβροηβυτη ΤΉ ΘΒΡΘΒΙΟΪΒ. ἐ. 228, 6. μᾶλλον ΕΣ 

Ἂς: 5 



ΧΧΧΙ ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΘΑ, 

2) 500. ». μᾶλλον ἢ αὐτὸς. ς. 229, 9. τοῦ τι --- ἐνθυμη- 
ϑῆναι. Οοὐεῦ. τουτὶ --- ἐνθυμηϑῆναι. 5. (τουτουὶ ὙΥ̓ Θβἴοτ- 
2811.) 230, 1. προσειπόντες οὖν. Ν᾽ δβἰβυτηϑησπ. προσεῖς- 
πόν τε γοῦν. ς. 282, 1. καὶ ὁρίξειν ταδ! Ὁ ὙΥ οβὑθυτηϑημ. 
10. 18. ἐλευϑέριοι 5ογ. ἐλεύϑεροι ς. 284, 11. ἂν --- ἐδείμ- 
νυε. ΟοὈοί. ἐδείκνυε. ς. 285, 82. ἀνελλιπέστερον 501. ἴῃ 
δρρεμᾶ,, ὟΥ. ἐλλιπέστερον. σ (Ὀ). 286, 20. ὁ τέ πράττων 50. 
ἴῃ ϑρροϑμᾶ., Ὗ. ὅ τι πράττων ς. 289, 1, συσκευασόμενος 
ΒΟΥ. Ἂ- συσχευαζόμενος 5. 10. 37. εὕρηκε Φ. ργορδπίβ (ο- 
Ῥϑίο. 1}. Ἵ1. πιστεύοντες οἶμαι τῷ καὶ αὖϑις ϑηράσειν. 
ῬΙΘΘΟ]ο5. π. ὁ. τὸ --- ϑηράσειν. ς. 940, 8. ἐλεφάντων πρά- 

σεῶς 501. ε. ἐλεφάντων βρώσεως ς. 1". 26. αὐτός τε. (ο- 
Ὀεῦ. αὐτός γε ς. 241, 20. χρόνον ΘΟΥΤΙΒΘ τηθοθτη (ὰ 
ἅρρϑπα.) οὐ γ᾽. 242, 99. περὶ τὸ στέρνον αὐτῷ 50γ. περὶ 
τὸ στ. αὐτό. ς. 248, 21. ἐς Ταρσούς. Οομεΐ. ἐπ᾽ 4ς- 
γους. Φ. 244, 14. ἄσεται 501, ἀείσεται. ς. 0. 29, τὸν 
ἀγαϑὸν ἄρχοντα. 5ογ. τὸν ἀγαϑόν. ς. 248, 8. ξυμπέμπει 
Βϑῃίου. ξυμφέμπειν ς. 10. 10. γεγράψεται. 501. γέγρα- 
πται ς. 250, 1. καὶ ὡς ταὐτό 5ον., ὟΥ, καὶ ταὐτό ς. 10. 6. 
δεινόν σε νο}10 ΥΥΘβὑθυμηδηῃ. 959, 14. Ελλησποντίους που 
Ῥοΐθϑὺ οδύθυθ δαϊθοῖο ρϑυθοῖρῖο αὖ πεξξζόμενους. . 

γΠ. 
255, 1. φεύγοντα Οοὐνοῖ. φυγόντα ς. 10. 20. λέγοιτο 

μὲν ἂν σδοοῦ5. λέγοιτο μὲν. ς. 260, 9. ὅτε ὡρμήκοι 501., 
ΥΥ. ὅτι ὡρμήκει ς. 261, 1, ὑποψαλλούσης αὐτούς 2, Φ, 
7. ὑποψαλλούσης αὐτοῖς. 1, ς. αὔρας ΝΔ]οοπδον. ὥρας 
5. 204, 21. ὁοΥτῖθθ ἐγίγνωσκον ἄν. 266, 10. ἀποϑάνοιμ᾽ 
ἂν 500. ἀποϑάνοιμι σι 207), 18. ὡς ὀρϑῶς εἰρημένοις ΒΟΥ, κ᾿ 

ὀρϑῶς εἰρημένοις. ἘΠ 264, λ. τὴν ἀπολλῦσαν αὐτοὺς νόσον 
ΒΟΥ, τὴν ἀπολλῦσαν αὐτοὺς ς ΟΥ̓. »ααοα ἀθ 580 δἀαϊαϊ χα 
Ἐυῖρ. Οτοβὺ. 898 Καγβον, αὖ ποὴ πθοθββαυίαπι ἀθθηάτιμι 
ΟΘΏΒ.1.“ αὖ οβδὺ Ῥ]δηθ πϑοθββδυιατη), 10. 14. ὀλέσϑῃ. Οοὐϑί, 
οἵ, 126, 16. ὀλισϑήσῃ ς. 1». 24. πιϑανὰς τῷ φόβῳ. Ρ. 
πιϑανὰς τοῦ φόβου. ς, ὟὟἥ΄:, ααἱ πιϑανὸς ΘΠ απο ξφνος 
ϑαυμόσιος 81115 σοπθῦνο ᾿πποὺϊβ δα !θοίεν!8 ποι τϑοῦθ οοτα τ 
ῬΡᾶταύ. 270, 31. κοινωνῆσαξ σὲ 501. «. κοινωνῆσαι. 5. 

Ἷ 



ΑΡΝΟΤΆΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. ΧΧΧΙΠ 

213, 1. Θϑχοιαϊῦ πο η1}1] ᾿ροβὺὶ μεμνῆσϑαι. «. Ὁ. 34, δεῖν 
δχοίαι π. 274. 1. εἰ φύγοιμι 56γ., ὟΥ. εἰ φύγω ς. ἰΌ. 11. 
τῶν [ερῶν. π, οἷ. 839, 4. τῶν ἱερείων τοετυϊδαπηΐ ὙΥ ββέρυ- 
τῆϑηῃ, Οοού. 10. 20. τὴν ἐς αὐτὸν 55. τὴν ἐς αὐτὰ ς. 
21, 4. μηδ᾽ ἂν εἰ 5ογ. κ-. μηδ᾽ ἂν. ς. 10. 3ὅ. αὐτός τε σὺ. 
Οομεϑέ. αὐτός γε σὺ. ς. ᾿Εφεσίων πόλις. 50ν. κ«. Ἔφεσος 

πόλις ς. 210, 2. ξὺν γέλωτι 501. «. ξυγγελῶν. ς. οἵ, 802, 
26. 10. 11. ἐς τὸν χρόνον. Οομεί. 277, 11. τάφους κινή- 
σας. ϑΡΘΙΡΈΙ, ὙΥ, τάφους ἐκίνησας. ς ([). 278, 0. ἢ ὑπεο- 
ορῶντας αὐτῶν διὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ πλούτου 1η6]. -. 10. 351. 
ἀπολυόμενον 50Υ., Ὗ. ἀπολυόμενος. 280, 10. χαὶ 1πὸ]. 
(ομοέ. 10. 14. φησιν εἶναι εὕρημα 56. φησιν εὕρημα οὖ- 
σαν ς. ἴπο]. οὖσαν. 281, 2. οὐδὲν ἐοικότα π, 2, ὟὟ. οὐδὲν 
ἀπεοικότα Ρ,. τι, ο, ἰ. 3281, 29. δῆμοι ἀσελγεῖς 50γ. δῆμοι 
τ᾽ ἀσελγεῖς. 282, 7. γλώττης δὲ Υ δβίθγχπδηπ. 284, 27. 

εἰπεῖν οοπ]. ΥΥ δβίθστηϑημ. εἶπε ς ([). 288, 2. ὡς χρηστοί 
τέ εἰσι λέγεις 6χ Ὁ, 2, Ἐὶ 501.; ΟἸπι λέγεις οΥη. οἴ σπ, 40 
ἸρδΟΌ Πα1δ, ΤΥΥΔΏΠ] ΤῊ 6]1118 ΘΧΡΙΊΤαἸ τιν. 289, 5, δὴ 1πο]., ὙΥ. 
590. 2. πρὸς τῷ ἀλγοῦντι 501. ἴῃ ἃρρομᾶ., ὟΥ. πρὸς τὸ 
ἀλγοῦν. ς. 10. 11. οοΥτῖσε λιποϑυμῆσαι. 291,23. τὰ καχὰ 
πείϑειν. Οομ οἰ. τὸ κακὰ πείϑειν. ς. 10. 80. πολὺς ῥέων 
ΤΆΥ]ΟΥ δα ΤῬοιηοβίῃ. π. στεφ. 272 ρα. ἢ. δέων ς. οἵ. Π, 
5, 12. - ἴῦ. 82, ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ἄϑλοις. ΥΥ Θβίοττηδπη, ἐν 

᾿ τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις. ς. 292, 26. αὐτῶν τῆς τέχνης 50Υ. 5. 
αὐτῆς ς. 298, 1. καὶ ἐπὶ ϑύρας 56γ. κἀπὶ ϑύραι:. ς. 10. 8. 
εὐτυχήματα 507. κ-. χρήματα ς. (Δἀποία ΥΥ.: ,(,ποπ ρΡαΐο 
ΒΆΠΌΙΩ 6558 χρήματα, γσογατι αποᾶ ἀρρομίξιν τὰ δ᾽ ἄτοπα 
αἰξετο Ἰοθο τὰ μὲν χρηματοποιία γ6] χρηστὰ νΕ] οἰ πβηιοαὶ 
πα ροβίμυ]αί.“) 10. 351. ἐλευϑέριον δεσμωτήριον 507. 6Χ 
2Τθ, 0 510 οὔϊδπι 294, 3. ἐλευϑερίῳ δεσμωτηρίῳ γὑγο ἐλεύ- 
ϑέρον ὃ. --- ἐλευϑέρῳ ὃ. 295, 16. οοΥτῖσο ἔφη. 10. 29. 
οὕτως ἐλευϑέρα 5εΥ. τούτοις ἐλευϑέοα. ς. 290, 9. ὅν γε 

΄ 

ΒΟΥ, ὃ γε. ς. 10. 14. δι᾽ αὐτὸ γαρ που. 5.γ. δι᾽ αὐτὸ γάο πω.ς 7608 6 
ΓᾺν ἊΝ 

ΧΗΞ 

298, 28. ἐπεδόϑη. οχ γ», 2 Ξογ. οτη ἀπεδόϑη εχ π, ὙΥ. 
801, 10. διαβαλοῦσιν 8εν., 7. διαβάλλουσιν. 5. 809, 10. 
-: Ῥμϊοβίγαϊιξ θᾶ, Καγϑθν. ο 



ἌΧΧΙΝν ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΘΑ, 

γάμοι ἴπο]. κ. καὶ μυριάδων νγοὺ ὙΥ, αὖ ᾧ ἴπ Δρρεπᾶ. 
904, 18. οὐκ ἀνεπιτηδείων 501. -. οὐκ ἐπιῆδεϊον ςΞ. (ο] 11 
οὐ ἴμδὶ: ν αὐ) 1Ὁ. 28, τεράτευσαι 501. ψεύσασθαι ς. 
808, 28. σοφὰς 501. κ. σοφούς ς. 900, 1. ἔστε δέ τι 500. 5. 
ἔστι τι ς. 10. 8. ϑυομένων 850᾽. ϑεωμένων ς. οἵ, 2714, 18, 
8160, 9. 10. γὰρ ἴπ6]. ΟἸτη οτῃ. (6). 5809, 19. κατὰ τοὺς 
χρόνους Οομοί. κατὰ χρύνους. ς. 1". 20. ἐς πο]. Οο)οί. 
910, 18. δ(46 ἡ απΐθ φορὰ. 10. 22. εἶναι Θχοϊ 1588 νἱ ἀθίαν 
φῬοϑὺ μύειν. κ᾿ 911, 22. ἧκεν δαα. Οονού. 9198, 2. γὰρ. 
ἴπ6}. 10. τὸ σώξεσϑαι ΒΟΥ. Ἐ. τοῦ σώξεσϑαι. 5. 10. 21. τῆς 
ὥρας πέρα πνεύσαντας 850. κ τῆς ὥρας ὑπερπνεύσαν- 
τας ς. 514, 1. ἤκουσεν Οο)οῦ. ἤκουεν 5. 810, 8. ἂν 10]. 
10. 92. μηδὲ - ξυνῆψε 501. μηδ᾽ ἂν -- Ευνῆψει ΘῈ, Ὁ: 
τυραννησείυντας ΑΡΥΘ50Π. τυραννεύσοντας ς. ([0: τυραν- 
νευσείοντας ἰἷο οὐ 191, 4 τυραννευσείοντε ἸθσΘπ στη.) 
318, 80. οουρσο ηὖχϑαι. «. 3519, 80. πολυλήϊος 50γ. 
πολλὴ ς. καὶ ποώδης ἡ ̓ ἀρκαδία 5ον. ἡ ̓ δρκαδία ς. 521, 
21. ἀπολέσαι 50γ. ἀπολεῖσϑαι ς. 828, 8. προϊσταμένων 
αὐτῆς 501. κ. παρισταμένων αὐτοῖς. 5206, 21. πάντας 
Βομί]ογ. πάντα ς (.). 827,1. ἀλλ᾽ ἴπο]. 529, 27. ἐσελ- 
ϑεῖν. Οομοί. ἐπελϑεῖν ς. 330,10. οχοϊαϊῦ τὴν φύσιν. καὶ οἵ. 
292, 19. --- 3581, 1. ἐπικεῖσϑαι ν», ἔ, 1. ἐπικείσεσϑαι φ' (ἰ, 
Ὑ7.). Ὁ. 19. παραινέσαντες 501. Ἐ (κελεύσαντες (Θο(). 
σπείσαντες ς. 592, 51. κροτῶν 50. ἐρωτῶν ς. 394, 8. ἐπ᾽ 
αὐτῆς 801. κ ἐπ᾽ αὐτοῖς ς. 59ὅ, 10. ἐπὶ Βοιωτίας “ἀροῦ8. 
ἐπ᾽ ᾿ἀρκαδίας ς. 886, 11. τὴν ἀρτιωτάτην 501. τὴν ἀρετήν 
τὲ ΟἉ, ἀπᾶο τὴν ἀρίστην τε ο, ὟΥ. 341, 16. ἀκέραιος ὧν --- 
καὶ ἄρτιυς 80γ. οἵ. 11, 28, 217. 

2. 1Ν ἘΡΙΒΤΤΑΒΚ ΑΡΟΙΟΝΙΙ. 

Ρ. 845, 10. μαϑήσει ἴπ0]. 540, 29. γράψαιο ξρίβίςς τ 
γράψαις ς. 341,12. ἐστιν οὐκ ἀδύνατα 807. ἐστιν ἀδυνα- 
τος ς ([). οὐκ ἔστιν ἀδύνατος ο. 548,12. ἢ ὑμῶν ἂν πρὸς 
τίσιν 501... ἢ ὑμῖν ἀλλήλοις τισὶν ς (). 880, 6. τοὺς 
ϑείους κβογ. τοὺς ϑεούς. ς. 80,11 ἐγκαλύπτου αὐ νατὸς λ. 
951, 20. δυσϑετήσωσιν 501. κ- δυστυχήσωσιν. ς ([). 961, 
21. ἴο: καὶ εὔχεσϑε γίνεσϑαι κ. 984, 1ὅ. ὡς εἰμί 5ον. ὧθς 

ΤΥ ΤΡ 

δι,’ ε,  ς. 
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ὡς ας ἐν σα 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. χΧΧΧν 

ΞΡ 8: τῦ- ὅτ. ὡς 6. 10. 28. λόγου 86}. λόγῳ ς. καὶ πα- 
ϑῶν 5.γ. παϑῶν ς. 958, 10. φίλοις ἂν εἴη 507. 6Χ λ. φίλῳ 
παντί 5 ([). 10. 28. πἰεποδέδτεμον. ὁ ἂν εἴη 56Υ. πρεπωδέ- 
στερον εἴη. ς (εἴη οτι. λ). 360, 16. ὁ ἐμός ς. Θχοϊατέ οὐκέ- 
τῆς -. 857, 17. οὐ μᾶλλον λ. μᾶλλον ς (ἢ). 5958, 2, οἵὗ 
συνόντες 50Υ. κ (οἰδὶ ργορὶπβ ογαῦ οἵ δόντες). οἵ ἰδόντες ς. 
ἵν. 20. εἰ δ᾽ ἡ μὲν 50ν, εἰ δ᾽ ἡμῖν. ς. ἴν. 52. τῷ πρεσβυ- 
τάτῳ μὲν γὰρ σοὶ 567. Ἐ ὙΘαυν ΘΠΪτη ῬΘΥΒΟΠ8Θ 5] σὩ]- 
βοαΐίϊο, σοι ἀθοβϑὺ 5. 10. γόνος 50Υ. -.- γάμος ς, ἱπορέατη 46 
ποχηῖπθ νἱᾶπο. 889, 12. “Ζλυν. λ. τὸν ἄλυν ς. τὸ δὲ μεῖ- 
ξον" πλαίεταί τις 5ογ. τότε δὲ κλαίεταί τις. ς. 861, 11. οὐ 
βουλήσεται ἀπεύχεσϑαι 50γ. -. οὐ βουλήσεται. ς. 1". τοὺς 
ἀϑλίους. 507. τοὺς αἰτίους. 5. 0. 19. τάχιον ἢ βρΘΘΕΙ. 
τάχιον ς. 10. 94. εἴποι ἂν 5ογν. εἶπεν ἂν ς. 8562, 18. οὔτε 

γὰρ ἂν λαϑεῖν δ. 50γ. ἴὰ , ἀποα πῦπ0 τη8]11η. οὔτε γὰρ 
λαϑεῖν δ. οοαα. 10. 206. τῶν δεδομενᾶν τιμᾶν 501. κ. τὰν 
δεδομέναν τιμὰν. ς. 10. 52. καὶ γάνος μ. οἵ. Ῥτδοῖ, Ὑ1Π1.". 1ὅ. 
8563, 1. ἔγχτασιν 501. ἔχτασιν μ' ([). 10. ἑστάχαμεν 580γ. 
ἡστάκαμεν. μ' ([). 10. 9. καὶ λεπτὰς 50γ. λεπτάς. ς. 10. 18. 
τἄλλ᾽ ὑμεῖς Ξον. κ- ἀλλ᾽ ὑμεῖς. ς. ἴ. 23. τὸ γὰρ ἱερὸν. 
ΒΟΥ. ". τὸ γὰρ. ς. μυχός ἐστιν 50γ. κ«. τύχης ἐστίν. ς. οὐδὲ 
Μεγαρεύς γε. λῷον δ᾽ ὄνομα 501. (ἴο. ργϑοβίδς γε ἀ61616). 
οὐδὲ Μεγαρεὺς γελοῖον ὄνομα. ς. παροικίσων νε}:ὺ ϑρεη- 
581. 964,9. ἄνδρα πρύκριτον 801. ε- ἄνδρα πρό....... 
μ. ἄνδρα. ἃ. ὑμεῖς. ο. ἡμεῖς Ο. δύο 1η0]. ἴν. 80. τῶν παρ᾽ 
οἷς 50Υ, κ. παρ᾽ οἷς. ς. 36, 15. καλῶς ἀΌ6556 γ6}10 Οοδεὺ 
(Πα. Υ͂Ι, 318). 

9. ΙΝ ΕΌΒΕΒΙΟΜ ΑΡΥΒΕΒΌΞ ἩΠΕΝΟΟΘΠΈΕΛΙ. 

569, 7. ἴο: ἐπανίστασϑαι. οἵ, 512, 20. «. 10. 10, ἃ 
τύχοι 507. κ. τύχοι ς. 511, 9. τούτοιν ̓ παραπλήσιοι ΒΟΈΞ ΞΕ: 
τούτων π.Ξς. 512,8. πρὸ μυρίων ὅσων ἑτῶν 507. πρὸ μυρίων 

ὅσων. ς. ἴὉ. καὶ [πο]. -- 518, 921, τῆς αὐτῆς 5εγ. αὐτῆς. ς 
10. 24. συγκαταλέγειν 507. οἵ, 594, Ἐ9: καταλέγειν. 5: 914, 
0. ϑεσμοὶ 507. ϑεσμοὺς. Ἐς 10. Ἐπ μεταϑείη τις ἂν 500. Ὁ. 
μεταϑείη. ς. ἴν. 14. τῶν ἐπέκεινα ἐπιβαίνειν 56.Υ. κ. τῶν 
ἐ. βαίνειν ς. 10. ἐγκαταδύσεται 5ογ. καταδύσεται. ς. 10. 28. 

οΞ 



ΧΧΧΥΙ ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΠΙΤΊΟΑ. 

ἐγ τοῦ ὕψους 580Υ. κ᾽ τοῦ ὕψους. ς. 351, 11. τῶν ἐπιόντων 
501. κα. τῶν ὄντων. ς. ἴρ. 28. τῶν ἐπιτάδε 56γ. κ. τῶν ἐπὶ 
τὰ τῇδε. ς. ἴρ. 28, δα. ἐν κ. 10. κινήσεις δῆτ᾽ ὧν 5εγ. 
χινήσειε δῆτα. ς. 8760, Ἱ. τίνα 500. τί ς. 10. 20. καϑ'᾽ ὃν 
χρόνον Β0Υ. καϑ' ὃν ς. 0. 25. ΘχοΙα!ῦ παρειλήφαμεν. 
Θ11. οἷα ὄντα τοσοῦτον 5.Υ. κ«.-. οἷα τὸν τοσοῦτον 5: 

919, ὅ. ϑεάματι 501. ν. μαϑήματι. ς. 980, ὅ. φοίτησιν εἰς 
ΠΕ πὰ ϑεῶν 507. κ. φοίτησιν ϑεῶν ς. 10. 7. ὡς ἀπὸ 
Πυϑαγόρου μαϑών 50γ. κ-. ὡς ὑπὸ Πυϑαγόρου ΘῸΣ ἀΡΡ ΩΣ 
περὶ τοῦ σχηπτοῦ 501. Ἐ, Ο]1πη περὶ τοὺς σχηπτούς. 982,10. 
ὥσπερ τι “παράδοξον ἸΠῸ0}.κ.. 10. 9. ὃ τὰ κατὰ διάνοιαν. ὅτι 
ὃ τὰ κατὰ διανοίας Ἠο]βίοϊη, 566. ο. ὃ διάνοιαν ὁ. 888, 22. 
εἰκὸς δα. ο. 10. 82. ἀφείλοντο 501.". ἀφεῖλον. ς. 986, 10. 
ἐν ταῖς πεφαλαῖς 501, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 5. Ὁ. 11. προ μον 

«Διμναίου 500. Διονύσου Ζηλίου ς. ιν. 20. φιλοσοφικῷ 
ΒΟΥ. κ᾿ φιλοσοφικῶς. ς. Ὁ. 22. χρυσέοις Ἐ,. χρυσείοις (.. 
Ξρθι 9. Θχοί 1586 νἱἀθίαν τοὺς πρότερον. 987, Ἡλίῳ. π. 
ῷᾷὶ᾿ Ἡλίῳ ς (Ὁ). 1}. 18. γϑαυϊγι αν φϑονοῦντα. 10. 22. ἐς 
ἐν φιάλην. 507. κ. τὴν φιάλην. ς. 10. 24. καὶ ἐπεδίδου. 
501, ἐπεδίδου. ς. 10. 92. 1π0]. ἑκάστου. 588, 4. ἴο: καὶ 
τῶν Πυγμαίων χαὶ μακροκεφάλων. 10. 20. παραδόξως δὴ 
ἱερὰν ἐς ἐσϑῆτα ΒΟΥ. ἐν τ: δ, ἐρέας ἐς ἐ. Ο. (ἰ). -π. δι᾽ ἕε- 
θέας ἐς ἐ. Β!. 5890, 19. λοιμοῦ ἐν Ἐφέσῳ 5ΟΙ. »κ. “λοιμοῦ ΞᾺ 

ὙΠ: ὃν τρίτον δ᾽ αὐτοῦ δαῦμα 861. Ἐν τ. δ᾽ αὐτῷ ϑ. ΕΝ 

10. 852. ἂν ἴπ0]. 5». 9.91: 29: πῶς οὐκ ἂν 501. κ- οὐκ ὃν. 5: 

992, 9. καὶ σπουδῆς 501. κ. τὰ σπουδῆς ς. ἴθ. 11. εἰ ἀφί- 
χετο 801. εἰ ἀφίκοιτο. ς. 398, 98. πολλῆς ἂν 5ογ. πολλῆς ς. 
994, 1ὅ. λέγων 56γ. κ. λέγειν ς. 10. 16. γράφει καὶ ὡς .49. 
ΘΟΠΙΌΗΧΙ, δηΐθα ροϑὺ γράφει ΡΊ]6ηα ἔπι ᾿πἰθυραποίϊο. 1}. 
18, ἴο: μυῆσαι. 398, 18, σοφίξεσϑαι δὴ τὰ 50. σοφ. τὰ 
δὴ 8Ρ “500 ὃ: διεξηγήμασι ΒΟΙ. Κι, διηγήμασι. 5. 998, 4. 
τῆς ἴπο0]. κ. 10. εἰ γὼρ οὖν. ν. εἰ γὰρ. ς (Ὁ). παρ᾽ αὐτοῖς 
πάσῃ φιλοσοφίᾳ 507, παρὰ τοῖς πάσῃ φιλ. ς. 10. 32, οὐδὲ 
περιέργον ἂν δόξειεν 807. οὐκ ἀπερίεργον δόξειεν. ς. 599,28, 
εἴγ᾽ ἔμπνους κου. εἴτ᾽ ἔμπνους. ς. 401, 11. εἶτα ἱποῖ. 
402, 13. ὁχοϊαϊδ φησὶ. 10. 82. ὃ δή μοι δ. βου. ὅϑεν μοι 
δι ς. 408, 6. ἐλευϑέριον 5ογ. ἐλεύϑερον. 5. 404, 4. ἴο: 
παρασχών. Δθῦ, 1, ἀναβιῴη 8ογ. ἀναβιῶναι ς. ἰῦ, 0. δ᾽ 



ΠΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. ΧΧΧΥΙ 

πο], 10. 1ὅ. ὑπ᾽ αὐτῶν 50Υ. ἀπ᾽ αὐτῶν. ς. 406, 8. τῆς 
μέϑης 507. 5». δηΐθα τῆς λήϑης (Ὁ. τῆς ἀληϑείας. ς. οἵ. 
411, 29). 10. 406, 12. καὶ ὡς. 507. καὶ. ς. 10. 22. ἁπάσης 

ἂν 50γ. ἁπάσης. ς. 407,1. καὶ γόητας. δ] ον αποο5. 10.320. 

τί τοιοῦτον 501. ροΐθυδιῃ θὐϊδιη τέ τηλικοῦτον. τηλικοῦτον ς. 
408,2. ἐν “ίνδῳ παρελϑόντα 50γ. ἐν Δίνδῳ ς. 10. 8. ἔο : τενὰ 

βοὴν ἀδουσῶν Ξοουπάστηη 842, 21. 10. 10. φήσας ἐπελϑεῖν 
πλείστην. ΒΟΥ, 5. (οἸἴπι πλείστην ἑαυτὸν ἐπελϑεῖν.) ἑαυτὸν 
ἐπελϑόντος ς. 10. 80. τίς αἵρεῖ λόγος. 50γ. τίς αἵροιτο λόγος. 

5. 409, 14. καὶ ἔμπαλιν. 50γ. ὡς ἔμπαλιν -, ΑΞ 
πέπρωτο 50γΥ. πέρωτο. ς. 10. 21. σὲ αὐτὸν 50γ. κ. σεαυτὸν ς. 
411, 17. ἀποδεδειγμένων 501. ἀναδεδειγμένων. ς. 412, 14. 
τῷ 50Υ. κ. τῶν ς. 10. 15. 1ηοΥΡΌχὶ ροϑὺ οὗτος. 



ΟΟΒΒΙΟΘΈΝΘΌΑ. 

106, 82 ἐπεὶ. 87, 2 τι οἱ 8 φέροιτο, 4ὔ, 14 αὑτόν, 89, 1ὅ 
ἀναιδὲς, 120, 4 λέϑον, 167, 13 ἔννουν, 209, 25 ἐς, 260, 1ὅ 
“ικαιαρχίαν, 880, 8 Ζ“ημήτριε, 848, 25 ἢ, 8580, 1 κρείττονος. 
817, ὅ ὑφηγητήν. Οομμηδίῖβ βίρπαση δα 38, 18; 67, 18: 
99. 11; 244, 18; 298, 12; ἅ616 89,13; 16, 20; 210, 14: 804, 37; 
5460... γοπδ; {(γ10,) 212, 10, 262. 7. ἘΠΑΡΒὰ5 δϑὲ δθο. τῷ 

86, 4; οἸαρβα ᾿ἰἴογα ἢ ἰπ μὴ 1458, 28; ἃ 'ἱπ ἄρτι 224, 26, 



9Ι. 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ 

ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕΩΖ 4ΠΟΔΖΜΦΝΙΟΝ. 

γζβα 

Οἱ τὸν Σάμιον Πυϑαγόραν ἐπαινοῦντες τάδε 
ἔ ᾽ 3 “- » 

ἐπ᾿ αὐτῷ φασιν᾽ ὡς Ἴων μὲν οὔπω εἴη. γένοιτο δὲ 
9 ,’ 

ἐν Τροίᾳ ποτὲ Εὔφορβος. ἀναβιοίη τε ἀποθανών. 
ς 2 ΄ χω “ 

ἀποϑάνοι δέ, ὡς δαὶ Ὁμήρου. ἐσθῆτά τε τὴν ἀπὸ 
ϑνησειδίων παραιτοῖτο καὶ καϑαρεύοι βοώσεως. ὁπόση : 
Ρ 4, Α ,΄᾿͵ - ᾿ Ἁ δ ΄ ᾿ 

ἐμψύχων. καὶ ϑυσίας᾽ μὴ γὰρ αἵμάττειν τοὺς βω- 
, 3 ᾿ ς - Ν᾿ ΚΕ κ Ἀ Ἁ ᾽ 

μους, ἀλλα ἡ μελιττοῦτα καὶ ὁ λιβανῶτος καὶ τὸ ἐφυ- 

μνῆσαι, φοιτᾶν ταῦτα τοῖς ϑεοῖς παρὰ τοῦ ἀνδρὸς 
ς [4 Α - 

τούτου. γιγνώσκειν τε. ὡς ἀσπάζοιντο τὰ τοιαῦτα οἵ 
ϑεοὶ μᾶλλον ἢ τὰς ἑκατόμβας καὶ τὴν μάχαιραν ἐπὶ 
τοῦ κανοῦ᾽ ξυνεῖναι γὰρ δὴ τοῖς ϑεοῖς καὶ μανϑά- 

3 ᾽ -" - ’ νειν παρ᾽ αὐτῶν. ὅπη τοῖς ἀνθρώποις χαίρουσι καὶ 
μή ΄ » . ὅπη ἄχϑονται., περί τε φύσεως ἐκεῖϑεν λέγειν" τοὺς 

10 

μὲν γὰρ ἄλλους τεκμαίρεσϑαι τοῦ ϑείου καὶ δόξας. 
2 , ς-- 4 δ - 

ἀνομοίους ἀλλήλαις περὶ αὐτοῦ δοξάξειν, ἑαυτῷ δὲ 
΄ ᾽ - ς ᾽ τ 

τὸν τε ᾿᾽άπόλλω ἥκειν ὁμολογοῦντα. ὡς αὐτὸς εἴη. 
-» “» ᾿ 2 - 

ξυνεῖναι δὲ καὶ μὴ ὁμολογοῦντας τὴν ᾿Αϑηνᾶν καὶ 
᾿ ΄ ᾿ ᾿ ΡΥ. εξ Ἁ »" " Α 

τας ουσας καὶ ϑεοὺυς ἑτέρους. ὧν τὰ εἴδη καὶ τὰ 
δ᾽ ἘΠ ; Ξ 
ὀνόματα οὔπω τοὺς ἀνθοώπους γιγνώσκειν. καὶ ὅ 

ῬμπηΠοβέσαϊαβ οα, Καυξοι. 1 

ϑι 

μι 



εῷ 

1Π 

σι 

10 

τῷ οι 

ῷ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ἘΣΤῸΝ Π1,3. ν". 3. 

3 ΄ ξ 5 , , -- ος κ 
τι ἁποφήναιτο ὁ Πυϑαγορας, νόμον τοῦτο οἱ ομιληται 

ἡγοῦντο καὶ ἐτίμων αὐτὸν ὡς ἐκ Διὸς ἥκοντα. καὶ 
ἡ σιωπὴ δὲ ὑπὲρ τοῦ ϑείου σφίσιν ἐπήσκητο᾽ πολλὰ 

-Νὅ τ . γὰρ ϑεῖά τε καὶ ἀπόρρητα ἤκουον, ὧν κρατεῖν χαλε- 
πὸν ἣν μὴ πρῶτον μαϑοῦσιν, ὅτι καὶ τὸ σιωπᾶν λό- 

Η ν ἜΦῚ δ᾽ ΤΕ ᾿ν 3 , 
γος. καὶ μὴν καὶ τὸν ἀκραγαντῖνον Εμπεδοκλέα βα- 

δίσαι φασὶ τὴν σοφίαν ταύτην. τὸ γὰρ 
,ὔ ε νὰ 3. 59. " » 3... τῇ ἊᾺ 

χαίρετ᾽. ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν ϑεὸς ἀμβροτος. οὐκέτι ϑνητός 

καὶ 
ἐς ὁ , ΦΡΎΟΣ Α , ’ ΄ 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην κόρη τε κορος τὲ 

καὶ ὁ ἐν Ὀλυμπίᾳ βοῦς, ὃν λέγεται πέμμα ποιησά- 
μενος ϑῦσαι. τὰ Πυϑαγόρου ἐπαινοῦντος εἴη ἄν. καὶ 
πλείω ἕτερα περὶ τῶν τὸν Πυϑαγόρον τρόπον φιλο- 
σοφησάντων ἱστοροῦσιν, ὧν οὐ προσήκει μὲ νῦν 
ἅπτεσϑαι σπεύδοντα ἐπὶ τὸν λόγον, ὃν ἀποτελέσαι 
προὐϑέμην᾽ ἀδελφὰ γὰρ τούτοις ἐπιτηδεύσαντα 
᾿Αἀπολλώνιον καὶ ϑειότερον ἢ ὁ Πυϑαγόφας τῇ σοφίᾳ 
προσελϑόντα τυραννίδων τὲ ὑπεράραντα καὶ γενό- 
μενον κατὰ χρόνους οὔτ᾽ ἀρχαίους οὔτ᾽ αὖ νέους 
οὔπω οἱ ἄνθρωποι γιγνώσκουσιν ἀπὸ τῆς ἀληϑινῆς 
σοφίας. ἣν φιλοσόφως τε καὶ ὑγιῶς ἐπήσκησεν, ἀλλ᾽ 
ὁ μὲν τό, ὁ δὲ τὸ ἐπαινεῖ τοῦ ἀνδρός. οἱ δέ, ἐπειδὴ 
μάγοις Βαβυλωνίων καὶ ᾿Ινδῶν Βραχμᾶσι καὶ τοῖς 
ἐν Αἰγύπτῳ Γυμνοῖς συνεγένετο, μάγον ἡγοῦνται 
αὐτὸν καὶ διαβάλλουσιν ὡς βιαίως σοφόν. κακῶς 

γιγνώσκοντες" Ἐμπεδοκλῆς τε γὰρ καὶ Πυϑαγόρας 
αὐτὸς καὶ “Τημόκριτος ὁμιλήσαντες μάγοις. καὶ πολλὰ 

δαιμόνιε εἰπόντες οὔπω ὑπήχϑησαν τῇ τέχνῃ, Πλά- 

τῶν τε βαδίσας ἐς Αἴγυπτον καὶ πολλὰ τῶν ἐκεῖ προ- 

φητῶν τε καὶ ἱερέων ἐγκαταμίξας τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις 
καὶ καϑάπερ ζωγράφος ἐσκιαγραφημένοις ἐπιβαλὼν 
χρώματα οὔπω μαγεύειν ἔδοξε καίτοι πλεῖστα ἀν- 

4 



ἀνὰ 

1,3. ν. 3. ΤΎΑΝΕΑ ἈΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. 8 
- 

ϑρώπων φϑονηϑεὶς ἐπὶ σοφία. οὐδὲ γὰρ τὸ προ- 
ι -" , Ἣ 

αισϑέσϑαι πολλὰ καὶ προγνῶναι διαβάλλοι ἂν τὸν 
᾿ ν 

᾿“πολλώνιον ἐς τὴν σοφίαν ταύτην, ἢ διαβεβλήσεταί 
2 ᾿ - 

γε καὶ Σωκράτης ἐφ᾽ οἷς παρὰ τοῦ δαιμονίου προ- 
3 τ ’ ἐγίγνωσκε καὶ ᾿Ζναξαγόρας ἐφ᾽ οἷς προὔλεγε᾽ καίτοι 

΄ μπ Α 9 ’, »} ,᾿, ᾿, 

τίς οὐκ οἶδε τὸν ᾿δναξαγόραν Ὀλυμπίασι μέν. ὁπότε 
δ΄ δ᾿ ΄ ς Α ΄ ᾽ ᾿ ΄ 
ἥκιστα τυὲ. παρελϑοντα ὑπὸ κωδίῳ ἐς το στάδιον 

» Εὶ 
ἐπὶ προρρήσει ὄμβρου οἰκίαν τε. ὡς πεσεῖται. προ- 

΄, ᾿ ΄ Εν ΄ ΄ ς ; 
εἰπόντα μὴ ψεύσασϑαι. πεσεῖν γάρ. νύκτα τε ὡς ἐξ 
΄ ΄ ς - 

ἡμέρας ἔσται καὶ ὡς λέϑοι περὶ 4ἰγὸς ποταμοὺς τοῦ 
οὐρανοῦ ἐκδοϑήσονται. προαναφωνήσαντα ἀληϑεῦ- 
σαι; καὶ σοφίᾳ ταῦτα τοῦ ᾿Δἀναξαγόρου προστιϑέντες 
ἀφαιροῦνται τὸν ᾿Ζπολλώνιον τὸ κατὰ σοφίαν προ- 
γιχνώσκειν καί φασιν. ὡς μάγῳ τέχνῃ ταῦτ᾽ ἔπρατ- 
τεν. δοκεῖ οὖν μοι μὴ περιιδεῖν τὴν τῶν πολλῶν 
ἕῳ 3 3 3 - Ἁ Ἵ ᾿Ξ ΄ 

ἄγνοιαν, ἀλλ᾽ ἐξακριβῶσαι τὸν ἄνδρα τοῖς τε χρό- 
« Ξ Ὶ εἴ ν ᾿ 

νοις. καϑ' οὖς εἶπέ τι ἢ ἔπραξε, τοῖς τε τῆς σοφίας 
“- " - ΄, Αἱ 

τρόποις, ὑφ᾽ ὧν ἔψαυσε τοῦ δαιμόνιός τε καὶ ϑεῖος 
νομισϑῆναι. ξυνείλεκται δέ μοι τὰ μὲν ἐκ πόλεων. 

ΡῚ νΎν» - ΄ - 

ὁπόσαι αὐτοῦ ἤρων, τὰ δὲ ἐξ ἱερῶν. ὁπόσα ὑπ᾽ αὐτοῦ 
᾽ ΄ , ι ἢ » ι ῃ 
ἐπανήχϑη παραλελυμένα τοὺς ϑεσμους ἤδη. τὰ δὲ 

εν Ξ3 - - ᾿ὕ ἐξ ὧν εἶπον ἕτεροι περὶ αὐτοῦ. τὰ δὲ ἐκ τῶν ἐκεί- 
νου ἐπιστολῶν. ἐπέστελλε δὲ βασιλεῦσι σοφισταῖς 
φιλοσόφοις Ἠλείοις Ζελφοῖς ᾿Ινδοῖς “4ἰγυπτίοις ὑπὲο 

ϑεῶν ὑπὲρ ἐθῶν ὑπὲρ ἠθῶν ὑπὲρ νόμων, παρ᾽ οἷς 
ὅ τι ἁμαρτάνοιτο. ἐπηνώρϑου. τὰ δὲ ἀκριβέστερα 
δὸ ΄ Ε ΓΑΕ ΄ 5.,.(Χ.Χὦ Ὅς δΑ 
ὡς συνελεξάμην᾽ ἐγένετο Ζάμις ἀνὴρ οὐκ ἄσοφος 
τὴν ἀρχαίαν ποτὲ οἰκῶν Νῖνον᾽ οὗτος τῷ Ζ4πολ- 

- ᾽ δι 
λωνέῳ προσφιλοσοφήσας ἀποδημίας τε αὐτοῦ ἀνα- 

Ἂ - ΕΣ ΄ 
γέγραφεν. ὧν κοινωνῆσαι καὶ αὐτός φησι, καὶ γνώ- 
μας καὶ λόγους καὶ ὁπόσα ἐς πρόγνωσιν εἶπε. καὶ 
προσήκων τις τῷ 4άμιδι τὰς δέλτους τῶν ὑπομνη- 

ΤῊΝ 

10 
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Π 



ΤΥ 

4 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤᾺ ἘΣ ΤῸΝ [1,4 ν». 8." 

μάτων τούτων οὔπω γιγνωσκομένας ἐς γνῶσιν ἤγα- 
2 ΄ ϑΝ ,’ , ω Α 

γὲν Ιουλίᾳ τῇ βασιλίδι. μετέχοντι δὲ μοι τοῦ περὶ 
αὐτὴν κύκλου -- καὶ γὰρ τοὺς ῥητορικοὺς πάντας 
λόγους ἐπήνει καὶ ἠσπάζετο --- μεταγράψαι τὲ προσ- 

5 ἕταξε τὰς διατριβὰς ταύτας καὶ τῆς ἀπαγγελίας αὐ- 
τῶν ἐπιμεληϑῆναι, τῷ γὰρ Νινίῳ σαφῶς μέν. οὐ 

Α » ᾽ , 

μὴν δεξιῶς γε ἀπηγγέλλετο. ἐνέτυχον δὲ καὶ Μαξί- 
μου τοῦ Αἰγιέως βιβλίῳ ξυνειληφότι τὰ ἐν Αἰγαῖς 

, ᾽ ᾿ -- Ξ 
᾿“πολλωνίου πάντα, καὶ διαϑῆκαι δὲ τῷ ᾿Ζ“πολλωνέίῳ 

᾽ τ ΄ νν ς ΄ 

10 γεγράφαται, παρ᾽ ὧν ὑπάρχει μαϑεῖν, ὡς ὑποϑειά- 
ξων τὴν φιλοσοφίαν ἐγένετο. οὐ γὰρ Μοιραγένει γε 
προσεχτέον βιβλία μὲν ξυνϑέντι ἐς ᾿Ζπολλώνιον τέτ- 
ταρα, πολλὰ δὲ τῶν περὶ τὸν ἄνδρα ἀγνοήσαντι. ὡς 
μὲν οὖν ξυνήγαγον ταῦτα διεσπασμένα καὶ ὡς ἐπε- 

΄ - - 2 ᾿, 
156 μελήϑην τοῦ ξυνϑεῖναι αὐτά, εἴρηκα, ἐχέτω δὲ ὁ λό- 

Ξ ᾽ ΄ « ς- ᾽ς 
γος τῷ τε ἀνδρὶ τιμήν, ἐς ὃν ξυγγέγραπται, τοῖς τε 
φιλομαϑεστέροις ὠφέλειαν᾽ ἡ γὰρ ἂν μάϑοιεν, ἃ 
μήπω γιγνώσκουσιν. 

2 ΄ὕ ΄, 3 ΄, 

᾿“πολλωνίῳ τοίνυν πατρὶς μὲν ἣν Τύανα πόλις 
᾿ " " " ς μ᾿ 90. Ἑλλὰς ἐν τῷ Καππαδοκῶν ἔϑνει, πατὴρ δὲ ὁμώνυ- 

μος, γένος ἀρχαῖον καὶ τῶν οἰὐἰκιστῶν ἀνημμένον, 
- ΠΑ  Ἶ ᾿ ᾽ ΞᾺ ᾿ ἌΟΝ , ΄ 

πλοῦτος ὑπὲρ τοὺς ἐκεῖ. τὸ δὲ ἔϑνος βαϑυ. κυούσῃ 

δὲ αὐτὸν τῇ μητρὶ φάσμα ἡλϑεν Αἰγυπτίου δαίμονος 
ς " ς ᾿" “» ἷς ΄ ᾿ ΄ -. ς ᾿ 
ὁ Πρωτεὺς ὁ παρα τῷ Ομήρῳ ξἕξαλλαττῶων᾽ ἢ δὲ 

΄ 2 ς 

55 οὐδὲν δείσασα ἤρετο αὐτόν, τέ ἀποκυήσοι᾽ ὁ δὲ 
ΓΑ͂ΡΊΗ ,..2 3 λ Χ ΟΣ ΘΟ , λ (ς "Κ »έμε' εἶπε. ,.σὺ δὲ τίς ,“᾿ εἰπουδσης ..Πρωτεὺς“ ἔφη 

΄ Ὺ 

οὐ Αἰγύπτιος ϑεός“΄. ὅστις μὲν δὴ τὴν σοφίαν ὁ 
5 δδ , ᾿ 3 ’ 

Πρωτεὺς ἐγένετο. τί ἂν ἐξηγοίμην τοῖς γε ἀκούουσι 
-»" » ω ΄ 3 ἕω 

τῶν ποιητῶν. ὡς ποικίλος τε ἣν καὶ ἄλλοτε ἄλλος καὶ 
, -» "» ῇ ς , 

80 χρείττων τοῦ ἁλῶναι, γιγνώσκειν τε ὡς ἐδόκει καὶ 

προγιγνώσκειν πάντα; καὶ μεμνῆσϑαι χρὴ τοῦ Πρω- 
΄ ᾽ ᾿ ΤᾺ ς ΄ ΄ ᾿ 

τέως, μάλιστα ἐπειδὰν προϊὼν ὁ λόγος δεικνύῃ τὸν 

ΨΥ Ρ, πον». 

Ἰδμονων τὸ το εἰλεον»»" ΓΝ 



{ὉἙ: 1, ὅ. δ. Ρ. 41] ΤΎΛΝΕΑ ἈΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. 5 

ἊΣ τι ἡ Ἢ “: ς " ΄ ΄ ω 

ἄνδρα πλείω μὲν ἢ ὁ Πρωτεὺς προγνοντα. πολλῶν 
- " ὰ , ’΄ 

ὃξ ἀπόρων τὲ καὶ ἀμηχάνων κρείττω γενόμενον ἐν 
Ρ᾿ - -" 2 - - 

αὐτῷ μάλιστα τῷ ἀπειλῆφϑαι. τεχϑῆναι δὲ ἐν λει- 
-" Ν τ - ᾿ Χ 2 - ’ 

μῶνι λέγεται, πρὸς ᾧ νῦν τὸ ἱερὸν αὐτῷ ἐκπεπόνη- 
Α ς ΄ 2 ,͵ τι 3 

ται. καὶ μηδὲ ὁ τρόπος ἀγνοείσϑω, ὃν ἀπετέχϑη᾽ 

ἀγούσῃ γὰρ τῇ μητρὶ τόκου ὥραν ὄναρ ἐγένετο βα- 
ΝΥ - ᾿", ΞΣ -" 

δίσαι ἐς τὸν λειμῶνα καὶ ἄνϑη κεῖραι. καὶ δῆτα ἀφι- 
» »" 3, κομένη αἷ μὲν ὃμωαὶ προσεῖχον τοῖς ἄνϑεσιν ἐσκε- 

Α - Ἁ “ 

δασμέναι κατὰ τὸν λειμῶνα, αὐτὴ δὲ ἐς ὕπνον 
9 δὼ - ΄ ,΄, ει 

ἀπήχϑη κλιϑεῖσα ἐν τῇ πόα. κύκνοι τοίνυν. οὖς ὁ 
Ἁ 

λειμὼν ἔβοσκε. χορὸν ἐστήσαντο περὶ αὐτὴν καϑεύ- 
" ; [χὰ  ἐΥ » 

δουσαν. καὶ τὰς πτέρυγας. ὥσπερ εἰώϑασιν. ἄραντες 
3 ΄ ᾿, ΄ ΄ 3 - 

ἀϑρόον ἤχησαν. καὶ γάρ τι καὶ ξεφύρου ἣν ἐν τῷ 
-»" δ ς - 3 - , 

λειμῶνι, ἡ δὲ ἐξέϑορέ τε ὑπὸ τῆς ὠδῆς καὶ ἀπέτε- 
Ἁ Χ - "» ΄ ᾿ 

κεν. ἱχανὴ δὲ πᾶσα ἔκπληξις μαιεύσασϑαι καὶ πρὸ 
» δ ΄ - ς ς » , 

τῆς ὥρας. οἱ δὲ ἐγχώριοί φασιν. ὡς ὁμοῦ τε τίκτοιτο 
᾿ Ἁ 2 - - ἌΞ: - ᾽ 

καὶ σκηπτὸς ἐν τῇ γῃ πεσεῖσϑαι δοκῶν ἐιμμετεῶρι- 
“ ᾿ "» ὕ » ΄ Ξ “ 

σϑείη τῷ αἰθέρι καὶ ἀφανισϑείη ἄνω. τὸ. οἶμαι. εκ-- 
ς " - -» - 

φανὲς καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ τὸ ἀγχοῦ 
-" , ε ’ ΄“’ ς Ἄ } 2 ΄ ΄ - 

ϑεῶν καὶ ὁποδσα οδὲ ὁ ἄνηρ ἐγένετο. φαίνοντες οὗ 3 

ϑεοὶ καὶ προσημαίνοντες. ἔστι δέ τι περὶ Τύανα 
ὕδωρ Ὁρκίου “ιός, ὥς φασι. καλοῦσι δὲ αὐτὸ ᾿4σβα- 

μαῖον ; οὗ πηγὴ ἀναδίδοται ψυχρά. παφλάζει δέ, 
ὥσπερ ὁ ϑερμαινόμενος λέβης. τοῦτο εὐόρκοις μὲν 
“, , Νν.- φις δ Σ ΄ Ἢ " ΄ 

ἵλεῶν τε καὶ ηδυ υδωρ, ἐπιόρκοις δὲ παρα πόδας ἢ 
᾿, ὥ 2 " ᾿ ᾿ μι 

δίκη" ἀποσκήπτει γὰρ καὶ ἐς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐς χεῖ- 
ρας καὶ ἐς πόδας. καὶ ὑδέροις ἁλίσκονται καὶ φϑόαις. 
καὶ οὐδ᾽ ἀπελθεῖν δυνατόν. ἀλλ᾽ αὐτόϑι ἔχονται 

2 Ἣ ὦ - 

καὶ ὀλοφύρονται πρὸς τῷ ὕδατι ὁμολογοῦντες ἃ ἐπι- 
ὥρχησαν᾽ οἵ μὲν δὴ ἐγχώριοί φασι παῖδα τοῦ Διὸς 

. ᾽ ΄ , ς ν᾿ 3᾽...2 " 3 ᾿ 
τὸν Απολλώνιον γεγονένα!:. ὁ δ ἀνὴρ 4πολλωνίου 

ἑαυτὸν καλεῖ. 

1 

τῷό ψι 

0 

ωι 

ΥΙ 



0 ΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ἘΣ ΤῸΝ ΡΣ 4. 

Προϊὼν δὲ ἐς ἡλικίαν, ἐν ἧ γράμματα, μνήμης 
τε ἰσχὺν ἐδήλου καὶ μελέτης κράτος. καὶ ἡ γλῶττα 
᾿Δττικῶς εἶχεν, οὐδ᾽ ἀπήχϑη τὴν φωνὴν ὑπὸ τοῦ 
ἔϑνους, ὀφϑαλμοί τε πάντες ἐς αὐτὸν ἐφέροντο, καὶ 

5 γὰρ περίβλεπτος ἣν τὴν ὥραν. γεγονότα δὲ αὐτὸν 
ἔτη τεσσαρεσκαίδεκα ἄγει ἐς Ταρσοὺς ὁ πατὴρ παρ᾽ 
Εὐϑύδημον τὸν ἐκ Φοινίκης. ὁ δὲ Εὐθύδημος δήτωρ 
τε ἀγαϑὸς ἣν καὶ ἐπαίδευε τοῦτον. ὁ δὲ τοῦ μὲν δὲ- 
δασκάλου εἴχετο, τὸ δὲ τῆς πόλεως ἦϑος ἄτοπον τε 

ιο ἡγεῖτο καὶ οὐ χρηστὸν ἐμφιλοσοφῆσαι. τρυφῆς τὲ 
γὰρ οὐδαμοῦ μᾶλλον ἅπτονται σκωπτόλαι τε καὶ 
ὑβρισταὶ πάντες καὶ δεδώκασι τῇ ὀϑόνῃ μᾶλλον ἢ 
τῇ σοφίᾳ ᾿Αϑηναῖοι, ποταμός τε αὐτοὺς διαρρεῖ Κυ- 
ὄνος; ῷ παρακάϑηνται, καϑάπερ τῶν ὀρνίϑων οὗ 

ιό ὑγροί. τότοι..παύυσασϑεμεϑυοντες τῷ ὕδατι“ 

᾿Απολλωνίῳ πρὸς αὐτοὺς ἐν ἐπιστολῇ εἴρηται. με- 
ϑίστησιν οὖν τὸν διδάσκαλον δεηϑεὶς τοῦ πατρὸς ἐς 

Αἰγὰς τὰς πλησίον. ἐν αἷς ἡσυχία τε πρόσφορος τῷ 
φιλοσοφήσοντι καὶ σπουδαὶ νεανικώτεραι καὶ ἱερὸν 

90 Δσκληπιοὺῦ καὶ ὁ ᾿Δσκληπιὸς αὐτὸς ἐπέδηλος τοῖς 
ἀνθρώποις. ἐνταῦϑα ξυνεφιλοσόφουν μὲν αὐτῷ Πλα- 
τώνειοί τε καὶ Χρυσίππειοι καὶ οἵ ἀπὸ τοῦ περιπά- 
του, διήκουε δὲ καὶ τῶν Ἐπικούφου λόγων, οὐδὲ γὰρ 
τούτους ἀπεσπούδαξε, τοὺς δέ γε Πυϑαγορείους ἀρ- 

8 ρήτῳ τινὶ σοφίᾳ ξυνέλαβε" διδάσκαλος μὲν γὰρ ἣν 

αὐτῷ τῶν Πυϑαγόρου λόγων. οὐ πάνυ σπουδαῖος, 

οὐδὲ ἐνεργῷ τῇ φιλοσοφίᾳ χρώμενος, γαστρός τε γὰρ 
ἥττων ἦν καὶ ἀφροδισίων καὶ κατὰ τὸν Ἐπίκουρον 
ἐσχημάτιστο᾽ ἦν δὲ οὗτος Εὔξενος ὁ ἐξ Ἡρακλείας 

ὃ0τοῦ Πόντου. τὰς δὲ Πυϑαγόρου δόξας ἐγέγνωσκεν, 
ὥσπερ οἵ ὄρνιϑες ἃ μανϑάνουσι παρὰ τῶν ἀνϑρώ- 
πων, τὸ γὰρ ..χαῖρεςς καὶ τὸ ..εὖ πρᾶττε“ καὶ τὸ 

8 

Νὴ. - ὦ" 



10 

τ 8. Ὁ: 6] ΤΎΑΝΕΑ ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. Ἵ 

»Ζεὺς ἵλεως“ καὶ τὰ τοιαῦτα οἱ ὄρνιϑες εὔχονται 
οὔτε εἰδότες ὅ τι λέγουσιν οὔτε διακείμενοι πρὸς 

2 , - 

τοὺς ἀνθρώπους. ἀλλὰ ἐρρυϑμισμένοι τὴν γλώτταν᾽ 
» 3 »" ο - -" 

ὁ δέ, ὥσπερ οἱ νέοι τῶν ἀετῶν ἐν ἁπαλῷ μὲν τῷ 
πτερῷ παραπέτονται τοῖς γειναμένοις αὐτοὺς μελε- 

οϑοτον - ᾿ - 
τώμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν τὴν πτῆσιν, ἐπειδὰν δὲ αἴρεσϑαι 
δυνηϑῶσιν, ὑπερπέτονται τοὺς γονέας ἄλλως τε κἂν 
λέχνους αἴσϑωνται καὶ κνίσης ἕνεκα πρὸς τῇ γῇ πε- 
τομένους. οὕτω καὶ ὁ ᾿Δἀπολλώνιος προσεῖχξ τε τῷ 

- Ζι ; -" ΄ ΕῚ 

Εὐξένῳ παῖς ἔτι καὶ ἤγετο ὑπ᾽ αὐτοῦ βαίνων ἐπὶ 
“ιν ΄ } δῖ Ὁ " , ἈΝ ΡΕ 

τοῦ λόγου. προ δὲ ἐς ἔτος δέκατον καὶ ἕκτον 
ὥρμησεν ἐπὶ τὸν τοῦ Πυϑαγόρου βίον, πτερωϑεὶς 

ἐπ᾽ αὐτὸν ὑπό τινος κρείττονος. οὐ μὴν τόν γε Εὔ- 
ξενον ἐπαύσατο ἀγαπῶν. ἀλλ᾽ ἐξαιτήσας αὐτῷ προ- 

ἄστειον παρὰ τοῦ πατρός. ἐν ᾧ κῆποί τὲ ἁπαλοὶ 
ἦσαν καὶ πηγαί. ..σὺ μὲν ξῆϑι τὸν σεαυτοῦ τρύπον"" 
“ ἘΡπς. ᾿ Ν ΄ ΄ ος ε , 
ἔφη ..«ἐγῶ δὲ τὸν Πυϑαγόρου ξησομαι". ἡγουμένου 

Α ὅ».5γγ., » ῳ » ΄, , , 

δὲ αὐτὸν τοῦ Ευξένου μεγάλης διανοίας ἀπτεσϑαι 

καὶ ἐρομένου, ὁπόϑεν ἄρξοιτο ..ὅϑεν περ οἵ ἰατροί", 
ἔφη ..καὶ γὰρ ἐκεῖνοι καϑαίροντες τὰς γαστέρας τοὺς : 
μὲν οὐδὲ νοσεῖν ἐῶσι. τοὺς δὲ ἰῶνται.“ καὶ εἰπὼν 
τοῦτο τὰς μὲν ἐμψύχους βρώσεις ὡς οὔτε καϑαρὰς 
καὶ τὸν νοῦν παχυνούσας ταρῃτήσατο, τραγήματα 
δὲ καὶ λάχανα ἐσιτεῖτο, καϑαρὰ εἶναι φάσκων, ὁπόσα 
ἡ γῆ αὐτὴ δίδωσι. καὶ τὸν οἶνον καϑαρὸν μὲν ἔφα- 
σκεν εἶναι πῶμα ἐκ φυτοῦ οὕτως ἡμέρου τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἥκοντα, ἐναντιοῦσϑαι δὲ τῇ τοῦ νοῦ συστάσει 

διαθϑολοῦντα τὸν ἐν τῇ ψυχῇ αἰϑέρα. μετὰ δὲ τὴν 
χάϑαρσιν τῆς γαστρὸς τοιαύτην γενομένην ἀνυπο- 
δησίαν τε ποιεῖται κόσμημα καὶ λίνου ἐσθῆτα ἀμπ-: 
ἐόχεται παραιτησάμενος τὴν ἀπὸ τῶν ξώων, ἀνῆκέ 
τε τὴν κόμην καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἔξη. ἐκπεπληγμένων 

[ΠῚ 

1.5 

20 



8 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΤΑ ἘΣ ΤῸΝ ΠΡ: θὲ ὅ 

δὲ αὐτὸν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τοῦ ᾿Φσκληπιοῦ ποτε 
πρὸς τὸν ἱερέα φήσαντος, ὡς χαέροι ϑεραπεύων τοὺς 
νοσοῦντας ὑπὸ ᾿ἀπολλωνίῳ μάρτυρι, ξυνήεσαν ἐς τὰς 
Αἰγὰς ἐφ᾽ ἱστορίᾳ Κίλικές τε αὐτοὶ καὶ οἱ πέριξ, ὃ 
τε Κιλίκιος λόγος ποῖ τρέχεις; ἢ ἐπὶ τὸν ἔφη- 

βον; ἐπ᾽ ἐκείνῳ τε ἐλέγετο καὶ παροιμιώδη τιμὴν 
ἔσχεν. 

ἄξιον δὲ μηδὲ τὰ ἕν τῷ ἱερῷ παρελϑεῖν βίον 
γε ἀφηγούμενον ἀνδρός, ὃς καὶ τοῖς ϑεοῖς ἦν ἐν 
λόγῳ" Μειράκιον γὰρ δὴ ᾿ἡσσύριον παρὰ τὸν ᾿σκλη- 

πιὸν ἧκον ἐτρύφα νοσοῦν καὶ ἐν πότοις ἔζη, μᾶλλον 

δὲ ἀπέϑνησκεν᾽" ὑδέρῳ δὲ ἄρα εἴχετο καὶ μέϑῃ χαῖς- 
ρον αὐχμοῦ ἠμέλει. ἠμελεῖτο δὴ ὑπὸ τοῦ ᾿Δσκληπιοῦ 
διὰ ταῦτα καὶ οὐδὲ ὄναρ αὐτῷ ἐφοίτα. ἐπιμεμφο- 

ιὸ μένῳ δὲ ταῦτα ἐπιστὰς ὁ ϑεὸς ..εἰ ᾿Δἀπολλωνέῳ““ ἔφη 
»»διαλέγοιο, ῥάων ἔσῃ“. προσελϑὼν οὖν τῷ ᾿4πολ- 
λωνίῳ ..τί ἀν“ ἔφη ,.τῆς σῆς σοφίας ἐγὼ ἀπολαύ- 
σαιμι; κελεύει γάρ μὲ ὁ ᾿Δσκληπιὸς συνεῖναί σοι.“ 
δ ἡ δ᾽ ὃς « "ἔσται σοι πρὸς τὰ παρόντα πολλοῦ 
ἄξιον ὑγιείας γάρ που δέῃ; ““ ..νὴ “Ὁ “ἐ εἶπεν «ἦν 
γε ὁ ᾿Δἀσκληπιὸς ἐπαγγέλλεται μέν, οὐ δίδωσι δέ.“ 
»οοεὐφήμει“. ἔφη ..τοὶς γὰρ βουλομένοις δίδωσι. σὺ 
δὲ ἐναντία τῇ νόσῳ πράττεις. τρυφῇ γὰρ διδοὺς ὀψο- 
φαγίαν ἐπεσάγεις ὑγροῖς καὶ διεφϑορόσι τοῖς σπλάγ- 
χνοις καὶ ὕδατι ἐπαντλεῖς πηλὸν.“ ταυτὶ μὲν σαφέ- 
στερα, οἶμαι, τῆς Ἡρακλείτου σοφίας ἐχρησμῴδει" 
ὁ μὲν γὰρ δεῖσϑαι ἔφη τοῦ ποιήσοντος ἐξ ἐπομβρίας 
αὐχμόν, ἐσελϑόντος αὐτὸν τουτουὶ τοῦ πάϑους, οὐκ 
εὐξύνετά που λέγων; οὐδὲ δῆλα, ὁ δ᾽ ἤγαγεν ἐς 

80 ὑγίειαν τὸ μειράκιον τὰ σοφὰ σαφῶς ἑρμηνεύσας. 
ἰδὼν δὲ ἀϑρόον ποτὲ ἐν τῷ βωμῷ αἷμα καὶ διακεί- 
μενα ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὰ ἱερὰ τεϑυμένους τε βοῦς 

ω" 

1 ς 

ΌΘ Θ 

Ὡ ϑι 

11 



ἧς δ ν ᾿Ν ᾽ 
τὸς - 

12 

ὙΠ 

10. 11, Ὁ. 6.] ΤΎΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 9 

«Αἰγυπτίους καὶ σῦς μεγάλους. καὶ τὰ μὲν δέροντας 
2 , Ἁ Ἄ ΄ ΄ὕ 9 

αὐτούς, τὰ δὲ κόπτοντας. χρυσίδας τε ἀνακειμένας 
δυο καὶ λίέϑους ἐν αὐταῖς τῶν ἐνδικωτάτων καὶ ϑαυ- 

μασέων, προσελϑὼν τῷ ἱερεῖ ..τί ταῦτα :“΄ ἔφη ..λαμ- 
- ΄ ΄ -» »"(ςς ς ν᾿ ἃ , ςς 

πρῶς γάρ τις χαρίζεται τῷ ϑεῷ. ὁ δὲ ..«ϑαυμάσῃ 

ἔφη .«μᾶλλον, ὅτι μήτε ἵκετεύσας ποτὲ ἐνταῦϑα μήτε 
Ὺ « ’ ΄ 

διατρίψας, ὃν οἱ ἄλλοι χρόνον, μήτε ὑγιάνας πῶ 
- » ᾿ “ ΄ 5 - 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ, μηδ᾽ ἅπερ αἰτήσων ἠλϑεν ἔχων. 
χϑὲς γὰρ δὴ ἀφιγμένῳ ἔοικεν. ὁ δ᾽ οὕτως ἀφϑόνως 
ϑύει. φησὶ δὲ πλείω μὲν ϑύσειν. πλείω δὲ ἀναϑή- 
σειν. εἰ πρόσοιτο αὐτὸν ὁ ᾿“σκχληπιός. ἔστι δὲ τῶν 
πλουσιωτάτων᾽ κέχτηται γοῦν ἐν Κιλικίᾳ βίον πλείω 
5. Ἄ ς ῳ , ζ . , κ . ᾿ 3 
ἡ Κίλικες ὁμοῦ πάντες ἵχετεύει δὲ τὸν ϑεὸν ἀπο- 
δοῦναί οἵ τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν ἐξερρυηκότα.“" 

93 , “, Ν 4... Ν 

0 δὲ ἘΡονεος. ὥσπερ, γεγηρακῶς εἰωϑει. τους 

ὀφθαλμοὺς ἐς τὴν γῆν στήσας ..τί δὲ ὄνομα αὐτῷ 1." 

ἤρετο. ἐπεὶ δὲ ἤκουσε »δοκεῖ μοι,“ ἔφη ..ὦ ἵερεῦ, 
τὸν ἄνϑρωπον τοῦτον μὴ προσδέχεσθαι τῷ ἱερῷ, 
“μιαρὸς γάρ τις ἥκει καὶ κεχρημένος οὐκ ἐπὶ χρηστοῖς 
τῷ πάϑει, καὶ αὐτὸ δὲ τὸ πρὶν εὑρέσϑαί τι παρὰ τοῦ 
ϑεοῦ πολυτελῶς ϑύειν οὐ ϑυοντός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἕαυ- 

τὸν παραιτουμένου σχετλίων τε καὶ χαλεπῶν ἔργων." 
ταῦτα μὲν ὁ ᾿Δπολλώνιος. ὁ δ᾽ ᾿Ζσκληπιὸς ἐπιστὰς 
νύκτωρ τῷ ἱερεῖ »ἀπίτω ἔφη οὐ δεῖνα τὰ ἑαυτοῦ 
παρε ἄξιος γὰρ μηδὲ τὸν ἕτερον τῶν ὀφϑαλμῶν 

ἔχειν." ἀναμανϑάνων οὖν ὁ ἱερεὺς τὸν ἄνϑρωπον,. 
γυνὴ μὲν τῷ Κίλικι τούτῳ ἐγεγόνει ϑυγατέρα ἔχουσα 

προτέρων γάμων, ὁ δὲ ἤρα τῆς κόρης καὶ ἀκολάστως 
εἶχε ξυνῆν τε οὐδ᾽ ὡς λαϑεῖν᾽ ἐπιστᾶσα γὰρ ἡ μή- 
τὴρ τῇ εὐνῇ τῆς μὲν ἄμφω. τοῦ δὲ τὸν ἕτερον τῶν 
ὀφθαλμῶν ἐξέκοψεν ἐναράξασα τὰς περόνας. τό 

γε μὴν ϑύοντας ἢ ἀνατιϑέντας μὴ ὑπερβάλλειν τὸ 

1 

20 

τῷ οι 
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10 ΦΙΔΟΣΠΡΑΤΟΥ ΤΑ ἘΣΣῚ ΤΟΝ ἜἩΎο ᾿.:.0: 

γε ᾽ ΟΝ ., »" . 

μέτριον ὧδε αὐτῷ ἐφιλοσοφεῖτο᾽ πλειόνων γάρ ποτε 
΄ ᾽ τῆς " " ᾽ ,ὔ - 

ξυνεληλυϑότων ἐς τὸ ἱερὸν ἄρτι ἐξεληλαμένου τοῦ 
Κίλικος ἤρετο τὸν ἱερέα οὑτωσί ..ἀραδ ἔφη ..οἵ 
ϑεοὶ δίκαιοι; ““ ..δικαιότατοι μὲν οὖν““ εἶπε. ..τί δέ" 
ξυνετοί,““ , καὶ τίς’ ἔφη ,«ξυνετώτερον τοῦ ϑείου ; ““ 
τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων ἴσασιν. ἢ ἄπειροι αὐτῶν 
εἰσι: καὶ μὴν τοῦτ᾽ ““ ἔφη ..πλεονεκτοῦσι μάλιστα 
οἵ ϑεοὶ τῶν ἀνθρώπων, ὅτι οἱ μὲν ὑπ᾽ ἀσϑενείας 
οὐδὲ τὰ ξαυτῶν ἴσασι. τοῖς δὲ γιγνώσκειν ὑπάρχει 

10 τὰ ἐκείνων τε καὶ τὰ αὐτῶν.“ πάντα“ ἔφη .»ἄριστα, 
ὦ ἱερεῦ, καὶ ἀληϑέστατα. ἐπεὶ τοίνυν πάντα γιγνώ- 
ὅκουσι, δοκεῖ μοι τὸν ἥκοντα ἐς ϑεοῦ καὶ χρηστὰ 
ἑαυτῷ ξυνειδότα τοιάνδε εὐχὴν εὔχεσθαι" ὦ ϑεοί, 
δοίητέ μοι τὰ ὀφειλόμενα ὀφείλεται γάρ που. ὦ 

ιὸ ἱερεῦ. τοῖς μὲν ὁσίοις τὰ ἀγαϑά, τοῖς δὲ φαύλοις 
τἀναντία, καὶ οἱ ϑεοὶ οὖν εὖ ποιοῦντες, ὃν μὲν ἂν 
ὑγιᾶ τε καὶ ἄτρωτον κακίας εὕρωσι, πέμπουσι δήπου 
στεφανώσαντες οὐ χρυσοῖς στεφάνοις, ἀλλ᾽ ἀγαϑοῖς 

φι 

-» ε 2. Ὁ ΞΞ, - 
πᾶσιν, ὃν δ᾽ ἂν κατεστιγμένον ἴδωσι καὶ διεφϑορότα, 

20 καταλείπουσι τῇ δίκῃ. τοσοῦτον αὐτοῖς ἐπιμηνίσαν - 

τες. ὅσον ἐτόλμησαν καὶ ἱερὰ ἐσφοιτᾶν μὴ καϑαροὶ 
ὄντες.“ καὶ ἅμα ἐς τὸν ᾿᾿σκληπιὸν βλέψας φελοσο- 

φεῖς.“ ἔφη ..ὦ ᾿Δσκληπιέ, τὴν ἄρρητον τε καὶ συγ- 
γενῆ σαυτῷ φιλοσοφίαν μὴ συγχωρῶν τοῖς φαύλοις 

250 δεῦρ ἥκειν, μηδ᾽ ἂν πάντα σοι τὰ ἀπὸ ἸΙνδῶν καὶ 
Σαρδῴώων ξυμφέρωσιν᾽ οὐ γὰρ τιμῶντες τὸ ϑεῖον 
ϑύουσι ταῦτα καὶ ἀνάπτουσιν, ἀλλ᾽ ὠνούμενοι τὴν 
δίκην. ἣν οὐ ξυγχωφεῖτε αὐτοῖς δικαιότατοι ὄντες.“ 
πολλὰ τοιαῦτα ἐν τῷ ἱερῷ ἐφιλοσόφει ἐν ἐφήβῳ ἔτι. 

ΧΙ 30 χἀχεῖνα τῆς ἐν Αἰγαῖς διατριβῆς᾽" Κιλίκων ἤρχεν 

ὑβριστὴς ἄνϑρωπος καὶ κακὸς τὰ ἐρωτικά᾽ ἐς τοῦ- 
τον ἦλθε λόγος τῆς τοῦ ᾿Δἀπολλωνίου ὥρας, ὁ δὲ 

19 
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Ι, 12. 13. Ρ. 11 ΤΥΆΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 1 

᾽ - ΄ ἣν 7 Σ ἀπ ἩΥ, 

ἐρρῶσϑαι φράσας οἷς ἔπραττεν. ἐν Ταρσοῖς δὲ ἄρα 
Ξ ξ : ἀγορὰν ἦγεν. ἐξωρμήϑη ἐς τὰς Αἰγὰς νοσεῖν τε ἕαυ- 

- - -- 

τὸν φήσας καὶ τοῦ ᾿ἀσκληπιοῦ δεῖσθαι. καὶ προσελ- 
ϑὼν τῷ ᾿Δπολλωνίῳ βαδίζοντι ἰδία ..σύστησόν μεῖ" 
Ε “- -ςς ς ᾿ ς ᾿ " ΄ "δ - 

ἔφη ..τῷ θεῷ". ὁ δὲ ὑπολαβὼν ..καὶ τί σοι δεῖ τοῦ 

συστήσοντος“.. εἶπεν ..εἰ χρηστὸς εἶ; τοὺς γὰρ σπου- 
Ψ, " , 9 , 

δαίους οἵ ϑεοὶ καὶ ἄνευ τῶν προξενούντων ἀσπά- 
ξονται.“ ὅτι νὴ Ζί᾽,““ ἔφη ..Ζπολλώνιε. σὲ μὲν ὁ 

᾿ Ρ , 5, ο ον Στ ςς αν τότ ς γον Ὁ “ἐς 
ϑεὸς πεποίηται ξένον. ἐμὲ δὲ οὕπω“΄. ..«ἀλλὰ καμοῦ 

ἔφη ..καλοκαγαϑία προὐξένησεν. ἡ χρώμενος. ὡς 
δυνατὸν νέῳ. ϑεράπων τέ εἰμι τοῦ ᾿4σκληπιοῦ καὶ 
ι » . εἶ " " ΄ ’ ᾿ 
ἑταῖρος εἰ δὲ καὶ σοὶ καλοκαγαϑίας μέλει. χώρει 

ϑαρρῶν παρὰ τὸν ϑεὸν καὶ εὔχου. δ΄ τι ἐϑέλεις."" 
᾽ 5 Ἄ ΄ ᾽ ἐς ονὴ ΖΔ ,“6 εἶπεν ..ἣν σοί γὲ προτέρῳ εὔξωμαι. 

" , κα ς ς »»καὶ τί“ ἔφη ..ἐμοὶ εὔξῃ; ““ δ΄ ἢ δ᾽ ὃς .-εὔχεσϑαι 
τ ᾿Ξ: ΕΝ Α ἃς τ; 

δεῖ τοῖς καλοῖς᾽ εὐχόμεϑα δὲ αὐτοῖς κοινωνεῖν τοῦ 

κάλλους καὶ μὴ φϑονεῖν τῆς ὥρας.“ ἔλεγε δὲ ταῦτα 
ὑποθϑρούπτων ἑαυτὸν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑγραίνων 

΄͵ ᾽ , - - 

καὶ τί γὰρ οὐχ ἑλίττων τῶν οὕτως ἀσελγῶν τε καὶ 
ἐπιρρήτων;: ὁ δὲ πυυσυδδὺ ὑποβλέψας αὐτὸν »μαίνῃ" 

ἔφη »ὦ κάϑαρμα.": τοῦ δ᾽ οὐ μόνον πρὸς ὀργὴν 
ταῦτα ἀκούσαντος. ἀλλὰ καὶ ἀπειλήσαντος. ὡς ἀπο- 

κόψοι αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. καταγελάσας ὁ ̓ Α4πολλώ- 
ἜΘ: "» ςς ; 3 

γιὸς »»Ὁ ἢ δεῖνα ἡμέρα ἀνεβόησε" τρίτη δὲ ἄρα ἦν 
ἀπ᾽ ἐκείνης. ἐν ἡ δήμιοι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπέκτειναν : 

τὸν ὑβριστὴν ἐκεῖνον, ὡς ξὺν ᾿Δρχελάῳ τῷ Καππα- 
» ΄ ς ΄ ΄ 

δοκίας βασιλεῖ νεώτερα ἐπὶ Ῥωμαίους πράττοντα. 
- ι ᾿ - , - ᾽ ΕΞ , ταῦτα καὶ πολλὰ τοιαῦτα Μαξίμῳ τῷ Αἰγιεῖ ξυγγέ- 

γραπται. ἠξιώϑη δὲ καὶ βασιλείων ἐπιστολῶν οὗτος 
2 -" ΄ 

εὐδοκιμῶν τὴν φωνήν. 
3 " ; ΕΝ Ἁ , Ψ,᾿ ἐ 

Ἐπεὶ δὲ τεϑνεῶτα τὸν πατέρα ἤκουσεν. ἔδραμεν 

ἐς τὰ Τύανα, κἀκεῖνον μὲν ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶν ἔϑαψε 

10 

15 

τῷ ῶι 
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πρὸς τῷ τῆς μητρὸς σήματι. ἐτεϑνήκει δὲ κἀκείνη 
οὐ πάλαι. τὴν δὲ οὐσίαν λαμπρὰν οὖσαν διέλαχε 

2 

πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀκόλαστόν τε καὶ φιλοπότην ὄντα. 
- ΄ 53 ᾿ ς ΄ 

καὶ τῷ μὲν τρίτον τε καὶ εἰκοστὸν ἣν ἔτος καὶ ἡλικία 
οἵα μὴ ἐπιτροπεύεσθϑαι. ὁ δ᾽ αὖ εἴκοσι γεγόνει καὶ 
οἵ νόμοι αὐτὸν ὑπεῖχον τοῖς ἐπιτρόποις. διατρέψας 

3 ΞᾺ ΄ 3 

οὖν ἐν Αἰγαῖς πάλιν καὶ τὸ ἱερὸν Τύκειον τε ἀπο- 
΄ , 2 , 

φήνας καὶ ᾿Δἀκαδημίαν. φιλοσοφίας γὰρ ἠχὼ πάσης 
ἐν αὐτῷ ἦν. ἐπανῆλϑεν ἐς τὰ Τύανα ἀνὴρ ἤδη καὶ 

΄ ἵ Ἶ ἧς Ἶ ΄, 9 κ ι ἜΤΟΣ Ἶ 
κύριος τῶν ἑαυτοῦ, εἰπόντος δὲ πρὸς αὐτόν τινος. 
ὡς σωφρονίσαι τὸν ἀδελφὸν προσήκοι αὐτῷ καὶ με- 
ταβαλεῖν τοῦ τρόπου, .. τουτὶ μὲν ϑρασυ“ ἔφη ..δόξει. 

’ -»" “ - δὶ 

πρεσβύτερον γὰρ νέος πῶς ἂν σωφρονίζοιμι; ὡς δέ 
μοι δυνατόν. ἰάσομαι αὐτὸν τουτωνὶ τῶν παϑῶν᾽" “ 

, ᾿ θὲ, ὅρα ᾿ ς», » δ - ) 
δίδωσι δὴ αὐτῷ τὴν ἡμίσειαν τῆς ἑἕαυτοῦ μοίρας. 

᾿ κ , Ξ , ο . ἥν μα Σ, 
τὸν μὲν πλειόνῶν δεῖσθαι φήσας. ἕαυτον δὲ ὀλίγων, 

2 » 

ἐφιστὰς δὲ αὐτὸν καὶ σοφῶς ὑπαγόμενος ἐς τὸ σω- 
φρονίζοντι πείϑεσϑαι ..ὁ μὲν πατὴρ““ ἔφη ..μεϑέστη- 
κεν. ὃς ἐπαίδευέ τε ἡμᾶς καὶ ἐνουθέτει. λοιπὸς δὲ 
σὺ ἐμοὶ καὶ σοὶ δήπου ἐγώ᾽ εἴτ᾽ οὖν ἐγώ τι ἁμαρ- 

΄ “ΝΜ » 3 τάνοιμι. σύμβουλος γίγνου καὶ ἰῶ τἀμά. εἴτ᾽ αὐτός 
3 

τι ἁμαρτάνοις. ἀνέχου διδάσκοντος.“ κἀκεῖνον μέν, 
ὥσπερ οἵ καταψῶντες τοὺς δυσηνίους τε καὶ μὴ 
εὐαγώγους τῶν ἵππων. ἐς πειϑὼ ἤγαγε καὶ μετερ- 

Ἂ-" [ν᾿ » 

ουϑμισε τῶν ἁμαρτημάτων πολλῶν ὄντων. καὶ γὰρ 
κύβων ἥττητο καὶ οἴνου καὶ ἐφ᾽ ἑταίρας ἐκώμαξεν 

΄, 3 -" 
ἐπαιρούσης αὐτὸν κόμης. ἣν καὶ βαφαῖς ἤσκει, σο- 
βῶν τε καὶ ἄνω βαίνων. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ πρὸς τὸν 
3 ᾿ ᾽ - 3 τ "κὸν ν » Ψ 

ἄδελφον αὐτῷ εὖ εἶχεν. ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἤδη συγγε- 

νεῖς ἐτράπετο καὶ τοὺς δεομένους σφῶν ἀνεκτήσατο 
- Ὁ ὙΥΥῚ Σ - -“ ι 

τῇ λοιπῇ οὐσίᾳ μικρὰ ἑαυτῷ ὑπολιπόμενος. ὅτε δὴ 
Ἁ ᾿ , 3 ’ 3 ’ Ἀ 

τὸν μὲν Κλαζομένιον ᾿Δἀναξαγόραν ἀγέλαις τε καὶ 

1ὅ 



»- 
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μήλοις τὰ ἑαυτοῦ ἀνέντα προβάτοις ἔφη μᾶλλον ἢ 
ἀνθρώποις φιλοσοφῆσαι, τὸν δὲ Θηβαῖον Κράτητα 
καταποντώσαντα τὴν οὐσίαν οὔτε ἀνθοώποις γενέ- 
σϑαι ἐπιτήδειον οὔτε προβάτοις. εὐδοκιμήσαντος δὲ 
τοῦ Πυϑαγόρου ἐπὶ τῷ λόγῳ. ὃν ἔλεγε περὶ τοῦ μὴ 
δεῖν παρ᾽ ἄλλην ἰέναι γυναῖκα ἢ τὴν ἑαυτοῦ. τουτὶ 

μὲν ἑτέροις ἔφη ὑπὸ Πυϑαγόρου προειρῆσϑαι. αὐτὸς 
ὃὲ μήτ᾽ ἂν γῆμαι μήτ᾽ ἂν ἐς ὁμιλίαν ἀφικέσϑαι ποτὲ 
ἀφροδισίων. ὑπερβαλλόμενος καὶ τὸ τοῦ Σοφοκλέους" 
ὁ μὲν γὰρ λυττῶντα ἔφη καὶ ἄγριον δεσπότην ἀπο- 
φυγεῖν ἐς γῆρας ἐλϑών, ὁ δ᾽ ὑπ᾽ ἀρετῆς τε καὶ σω- 
φροσύνης οὐδ᾽ ἐν μειρακίῳ ἡττήϑη τούτου. ἀλλὰ καὶ 
νέος ὧν καὶ τὸ σῶμα ἐρρωμένος ἐκράτει τε καὶ λυτ- 
τῶντος ἐδέσποζεν. ἀλλ᾽ ὅμως συκοφαντοῦσί τινες 

ἐπὶ ἀφροδισίοις αὐτόν. ὡς διαμαρτίᾳ ἐρωτικῇ χρη- 
σάμενον καὶ διὰ τοῦτο ἀπενιαυτίσαντα ἐς τὸ Σκυ- 
ϑῶν ἔϑνος, ὃς οὔτε ἐφοίτησέ ποτε ἐς Σκύϑας οὔτε 

ἐς ἐρωτικὰ πάϑη ἀπηνέχϑη᾽ οὔκουν οὐδὲ Εὐφράτης 
ποτὲ ἐσυκοφάντησεν ἐπὶ ἀφροοδισίοις τὸν ἄνδρα. 

΄ - ΄ 3 3 -" ,,ὕ ς 2 

καίτοι ψευδῆ γράμματα κατ᾽ αὐτοῦ ξυνϑείς. ὡς ἐν: 

τοῖς περὶ Εὐφράτου λόγοις δείξομεν. διεφέρετο δὲ 
Α Ἁ 3 . ΄ 3 Α ’ 3 ς Ἁ ῇ 

προς τὸν Απολλωνιον. ἐπειδὴ πᾶνϑ' ὑπὲρ χρημά- 
2 ΓᾺ - 

τῶν αὐτὸν πράττοντα ἐπέχοπτεν οὗτος καὶ ἀπῆγε 
τοῦ χρηματίζεσϑαί τε καὶ τὴν σοφίαν καπηλεύειν. 
2 Ἁ » Α ᾽ ᾿ 3 »" , 3 ΄ 

ἄλλα ταῦτα μὲν ἐς τους αὐτῶν χρόνους ἀναβεβλη-: 

σϑω μοι. 

ἜἘρομένου δέ ποτε τὸν ᾿Απολλώνιον τοῦ Εὐξέ- 
" 3 ΄ ΄ ΄ ΄ 

νον. τί δῆτα οὐ ξυγγράφοι καίτοι γενναίως δοξάξων 
2 ΄, καὶ ἀπαγγελίᾳ χρώμενος δοκίμῳ καὶ ἐγηγερμένῃ 

»᾿ ςς “, ἢ ΄ ςς ἀν 9έ ὃ 3 ΄ 
οὔτι" ἔφη .«οὔπω ἐσιώπησα.““ καὶ ἐνθένδε ἀρξάμε- 
νος σιωπᾶν ὠήϑη δεῖν. καὶ τὴν μὲν φωνὴν κατεῖχεν, 

᾽ -»" - ’, οὗ δ᾽ ὀφϑαλμοὶ καὶ ὁ νοῦς πλεῖστα μὲν ἀνεγίγνωσκον, 

10 
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πλεῖστα δὲ ἐς μνήμην ἀνελέγοντο᾽ τό τοι μνημονι- 
κὸν ἑκατοντούτης γενόμενος καὶ ὑπὲρ τὸν Σιμωνίδην 
ἔρρωτο, καὶ ὕμνος αὐτῷ τις ἐς τὴν μνημοσύνην 
ἤδετο, ἐν ᾧ πάντα μὲν ὑπὸ τοῦ χρόνου μαραίνεσϑαί 
φησιν, αὐτόν γε μὴν τὸν χρόνον ἀγήρω τε καὶ ἀϑά- 
νατον παρὰ τῆς μνημοσύνης εἶναι. οὐ μὴν ἄχαρις 
τά 78 ἐς ξυνουσίας ἣν παρ᾽ ὃν ἐσιώπα χρόνον, ἀλλὰ 
πρὸς τὰ λεγόμεύα καὶ οἵ ὀφϑαλμοί τι ἐπεσήμαινον 

καὶ ἡ χεὶρ καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς νεῦμα, οὐδὲ ἀμειδὴς 
ἢ σκυϑρωπὸς ἐφαίνετο. τὸ γὰρ φιλέταιρόν τε καὶ τὸ 
εὐμενὲς εἶχε. τοῦτον ἐπιπονώτατον αὑτῷ φησι γε- 
νέσϑαι τὸν βίον ὅλων πέντε ἐτῶν ἀσκηϑέντα, πολλὰ 
μὲν γὰρ εἰπεῖν ἔχοντα μὴ εἰπεῖν. πολλὰ δὲ πρὸς ὁρ- 
γὴν ἀκούσαντα μὴ ἀκοῦσαι, πολλοῖς δ᾽ ἐπιπλῆξαι προ- 
αχϑέντα τέτλαϑι δὴ κραδίη τε καὶ γλῶττα 
πρὸς ἑαυτὸν φάναι. λόγων τὲ προσκχρουσάντων αὐτῷ 
παρεῖναι τὰς ἐλέγξεις τότε. διέτριψέ τὲ τοὺς τῆς 
σιωπῆς χρόνους τὸν μὲν ἐν Παμφύλοις. τὸν δὲ ἐν 
Κιλικίᾳ. καὶ βαδίξων δι᾿ οὕτω τρυφώντων ἐϑνῶν 
οὐδαμοῦ ἐφθέγξατο. οὐδ᾽ ὑπήχϑη γρύξαι. ὁπότε 
μὴν στασιαζούσῃ πόλει ἐντύχοι, πολλαὶ δὲ ἐστασίαζον 
ὑπὲρ ϑεαμάτων οὐ σπουδαίων, παρελθὼν ἂν καὶ 
δείξας ἑαυτὸν καί τι καὶ μελλούσης ἐπιπλήξεως τῇ 
χειρὶ καὶ τῷ προσώπῳ ἐνδειξάμενος ἐξήρητ᾽ ἂν ἀτα- 
ξία πᾶσα καὶ ὥσπερ ἐν μυστηρίοις ἐσιώπων. καὶ τὸ 
μὲν τοὺς ὀρχηστῶν τε καὶ ἵππων ἕνεκα στασιάξειν 
ὡρμηκότας ἀνασχεῖν οὔπω μέγα. οἵ γὰρ ὑπὲρ τοιού- 
τῶν ἀτακτοῦντες. ἂν πρὸς ἄνδρα ἴδωσιν, ἐρυϑριῶσί 

Ν ς “- 2 ΄ ΔΝ ὙΠῸ Ἀκῖα - 
τὲ καὶ αὐτῶν ἐπιλαμβάνονται καὶ ῥᾷστα δὴ ἐς νοῦν 

-» 3 

ἥκουσι. λιμῷ δὲ πεπιεσμένην πόλιν οὐ ῥάδιον εὐηνίῳ 
. - ΄ ͵ ᾿ δ25 » » 

καὶ πιϑανῷ λόγῳ μεταδιδάξαι καὶ ὀργῆς παῦσαι. 

ἀλλ᾽ ᾿Απολλωνίῳ καὶ ἡ σιωπὴ πρὸς τοὺς οὕτω δια- 18 



ΕΝ 
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κειμένους ἤρκει. ἀφίκετο μὲν γὰρ ἐς [άσπενδον τὴν 
Παμφύλων --- πρὸς Εὐρυμέδοντι δὲ οἰκεῖται ποταμῷ 
ἡ πόλις αὕτη. τρίτη τῶν ἐκεῖ --- ὄροβοι δ᾽ ὥὦνιοι καὶ 
τὰ ἐς βρῶσιν ἀναγκαῖα διέβοσκεν αὐτούς. τὸν γὰρ 
σῖτον οἱ δυνατοὶ ξυγκλείσαντες εἶχον. ἵν᾽ ἐκκαπη- 
λευϑείη τῆς χώρας. ἀνηρέϑιστο δὴ ἐπὶ τὸν ἄρχοντα 
ἡλικία πᾶσα καὶ πυρὸς ἐπ᾽ αὐτὸν ἥπτοντο καίτοι 
προσκείμενον τοῖς βασιλείοις ἀνδριᾶσιν. οἱ καὶ τοῦ 
Διὸς τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ φοβερώτεροι ἦσαν τότε καὶ 
ἀσυλότεροι, Τιβερίου γε ὄντες. ἐφ᾽ οὗ λέγεταί τις 
ἀσεβῆσαι δόξαι τυπτήσας τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον φέροντα 
δραχμὴν ἀργυρᾶν νενομισμένην ἐς ἐν ἱβέριον. προσ- 
ελϑὼν οὖν τῷ ἄρχοντι ἤρετο αὐτὸν τῇ χειρί, ὃ τι εἴη 
τοῦτο, τοῦ ὃΣ ἀδικεῖν μὲν οὐδὲν φήσαντος. ἀδικεῖ-- 
σϑαι δὲ μετὰ τοῦ δήμου. λόγου δ᾽ εἰ μὴ τύχοι, ξυν- 
απολεῖσϑαι. τῷ δήμῳ. μετεστράφη τε εἰς τοὺς περι- 
ἑστηκότας ὁ ὁ "ἀπολλώνιος καὶ ἔνευσεν ὡς χρὴ ἀκου- 

σαι. οἱ δὲ οὐ μόνον ἐσιώπησαν ὑπ᾽ ἐχπλήξεως τῆς 
πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ καὶ τὸ πῦρ ἔϑεντο ἐπὶ τῶν βωμῶν 
τῶν αὐτόϑι. ἀναϑαρρήσας οὖν ὁ ἄρχων ..ὁ δεῖνα' 
ἔφη ..καὶ ὁ δεῖνα“ πλείους εἰπὼν ..«τοῦ λιμοῦ τοῦ 
καϑεστηκχότος αἴτιοι. τὸν γὰρ σῖτον ἀπολαβόντες φυ- 
λάττουσι κατ᾽ ἄλλος ἄλλο τῆς χώρας.“ διακελευο-- 
μένων δὲ τῶν ᾿Ζσπενδίων ἀλλήλοις ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς 
φοιτᾶν, ἀνένευσεν ὁ ̓ ἀπολλώνιος μὴ πράττειν τοῦτο. 
μετακαλεῖν δὲ μᾶλλον τοὺς ἐν τῇ αἰτία καὶ παρ᾽ 
ἑχόντων εὑρέσϑαι τὸν σῖτον. ἀφικομένων δὲ μικροῦ 
μὲν ἐδέησε καὶ φωνὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς ῥῆξαι. παϑών τι 
πρὸς τὰ τῶν πολλῶν δάκρυα -- καὶ γὰρ παιδία 
ξυνερρυήκει καὶ γύναια, καὶ ὠλοφύροντο οἵ γεγηρα- 
κότες, ὡς αὐτίκα δὴ ἀποϑανούμενοι λιμῷ --- τιμῶν 
δὲ τὸ τῆς σιωπῆς δόγμα γράφει ἐς γραμματεῖον ἐπί- 

ϑι 
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Α ᾿ 9 » -" Ἵ τ ς ἣ 

πληξιν καὶ δίδωσιν ἀναγνῶναι τῷ ἄρχοντι᾽ ἡ δὲ 
ἐπίπληξις ὧδε εἶχεν᾽ ,ὐΔ4πολλώνιος σιτοκαπήλοις 
᾿Ασπενδίων. ἡ γῆ πάντων μήτηρ. δικαία γάρ. ὑμεῖς 
δὲ ἄδικοι ὄντες πεποίησϑε αὐτὴν αὑτῶν μόνων μη- 

͵ Α ᾽ ᾿ ’ 3 ΕΝ, ς » Ων - 

ὅ τέρα. καὶ εἶ μὴ παυσεσϑε, οὐκ ἕἑασὼ υμᾶς ἐπ αὐτῆς 

ΧΥΙ 

δ , ΠΑ Α ΄, 2 ’ Α 3 Ἁ 

ἑστάναι.“ ταῦτα δείσαντες ἐνέπλησαν τὴν ἀγορὰν 
σίτου καὶ ἀνεβίω ἡ πόλις. 

3 , ΔΨἦὮ ψ; » Ψ ’ 

Ἐπεφοίτησε καὶ ᾿Δντιοχεία τῇ μεγάλῃ πεπαυμέ- 
νος τοῦ σιωπᾶν. καὶ παρῆλϑεν ἐς τὸ ἱερὸν τοῦ Ζα- 

τὸ φναίου ᾿“πόλλωνος. ᾧ περιάπτουσιν ᾿Ζσσύριοι τὸν 
» Χ 3 Ν » 

μὖϑον τὸν ᾿ἀρκάδα᾽ τὴν γὰρ τοῦ Πάδωνος 4άφνην 
᾿ Σ: 5. ΟΥ̓ ὰ 

ἐκεῖ μεταφῦναι λέγουσι καὶ ποταμὸς αὐτοῖς δεῖ 4ά- 
᾿ - ᾽ ὦ ͵ -Ἂ- 

δων. καὶ φυτὸν τιμᾶται παρ᾽ αὐτοῖς δάφνης. τοῦτο 
δὴ τὸ ἀντὶ τῆς παρϑένου, κυπαρίττων τε ὕψη ἀμή- 

᾿ ΄ ἢ ἤᾳ ᾿ κι ᾿ ᾽ , 
τι χανὰα περιξστηκε κυκλῷ τὸ ἵερον καὶ πηγᾶς ἐχδίδω- 

ἧ 3 Αι 
σιν ὁ χῶρος ἀφϑόνους τε καὶ ἠρεμούσας, αἷς τὸν 
᾿ἀπόλλω φασὶ ῥαίνεσϑαι. ἐνταῦϑα κυπαρίττου τι 
ἔρνος ἡ γῆ ἀναδέδωκεν ἐπὶ Κυπαρίττῳ φασὶν ἐφήβῳ 

πὰ , Ἀ -“ Ἁ Ἁ ς δ᾽ - 

““σσυρίῳ. καὶ πιστοῦται τὴν μεταβολὴν ἡ ὥρα τοῦ 
» υ [] - - 

90 φυτοῦ. καὶ ἴσως νεανικώτερον ἄπτεσϑαι δοκῶ τοῦ 
» - ΕΣ 

λόγου διαμυϑολογῶν τὰ τοιαῦτα᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ 
΄, “ , , Σ , ΄ὔ ξ 

μυϑολογίας ταῦτα. τί δὲ μοι ὁ λόγος βουλεται; ὁ 
᾿Δἀπολλώνιος ἰδὼν τὸ ἱερὸν χαρίεν μέν, σπουδὴν δ᾽ 

» 3 

ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν, ἀλλ᾽ ἀνθρώπους ἡμιβαρβάρους 
3 , ς 

25 χαὶ ἀμούσους »»Απολλον,"' ἔφη »μετάβαλε τοὺς προς 
νους ἐς δένδρα, ἵνα κἂν ὡς κυπάριττοι ἠχῶσιν." 

τὰς δὲ πηγὰς ἐπισχεψάμενος, ὡς γαλήνην ἄγουσι καὶ 
͵ » 3 » ξὺν" »,, (6.95 Εν ξ 

κελαρύυζει σφῶν οὐδεμία. “ἢ αφρῶνιτα ἑιπεν "ἢ δὰ - 

ταῦϑα οὐδὲ ταῖς πηγαῖς ξυγχωρεῖ φϑέγγεσϑθαι."" πρὸς 
8. δὲ τὸν “άδωνα ἰδὼν ..οὐὔχ ἡ ϑυγάτηρ““ ἔφη ..σοὶ 

“Ἕλληνος τε καὶ ᾿ρκάδος. 
μόνη μετέβαλεν, ἀλλὰ καὶ σὺ τῷ δύξαι βάρβαρος ἐξ 

«ς ᾿ἘἘπεὶ δὲ ἔγνω διαλέγε- 

ὃς: “ ι. 8...ζ..ν. 4 



ποτ το τττος 
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'π -»" "» 

σϑαι,. τὰ μὲν ὁμιλούμενα τῶν χωρίων καὶ ἀτακτοῦντα 
»͵ “ 3 ᾿" »͵ παρῃτεῖτο φήσας οὐκ ἀνθρώπων ἕαυτῷ δεῖν. ἀλλ᾽ 

ἀνδρῶν, τὰ δὲ σεμνότερα ἐσεφοίτα καὶ ὥκει τῶν 
ἱερῶν τὰ μὴ κληιστά. ἡλίου μὲν δὴ ἀνίσχοντος ἐφ᾽ 

χὰ Υ̓ ς Ἔ ΝΣ ἐξ 
ἑαυτοῦ τινα ἔπραττεν. ἃ μόνοις ἐποίει δῆλα τοῖς ἐτῶν 
τεττάρων σιωπᾶν γεγυμνασμένοις, τὸν δὲ μετὰ ταῦτα 

ὡς ν ς ᾿ ς ΄, “ ᾿ δι Ὁ ᾿ ΄ 
καιρὸν, εἰ μὲν Ελλας ἡ πόλις εἴη καὶ τα ἕερα γνω- 

-" κ᾿ "» - 

ριμα, ξυγκαλῶν ἂν τοὺς ἱερέας ἐφιλοσόφει περὶ τῶν 
ϑεῶν καὶ διωρϑοῦτο αὐτούς. εἴ που τῶν νομιξομέ- 

νῶν ἐξαλλάττοιεν. εἰ δὲ βάρβαρά τε καὶ ἰδιότροπα 
“ , Ὕ ρ , Ἄ. -Κὰ ἘΣΤΙΝ τ 

εἴη, διεμάνϑανε τοὺς ἱδρουσαμένους αὐτὰ καὶ ἐφ 
ὅτῳ ἴδρύϑη. πυϑόμενός τε. ὅπη ϑεραπεύ ταῦ ὦ ἰδρύϑη., πυϑόμενός τε. ὅπη ϑεραπεύεται ταῦτα 

Ἀν πη) 3 ΄ τ 
καὶ ὑποϑέμενος. εἴ τι σοφώτερον τοῦ δρωμένου ἐν- 
ϑυμηϑείη. μετήει ἐπὶ τοὺς ὁμιλητὰς καὶ ἐχέλευεν 
ἐρωτᾶν, ἃ βούλονται. ἔφασκε γὰρ χρῆναι τοὺς οὕτω 
φιλοσοφοῦντας ἠοῦς μὲν ἀρχομένης ξυνεῖναι ϑεοῖς, 
προϊούσης δὲ περὶ ϑεῶν. τὸν δὲ μετὰ ταῦτα καιρὸν 
ἀνθρωπείων πέρι τὰς ξυνουσίας ποιεῖσϑαι. εἰπὼν δ᾽ 
Ἢ ᾿, ΄ ΄ Ν » 

ἂν πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὁπόσα ἠρώτων, καὶ ἵχανῶς 
- 7 , ," Δι δ ᾿ ΄ αν την 

τῆς τοιαύτης ξυνουσίας ἔχων ἐπὶ τὴν διαλεξιν ἀνί- : 
στατο λοιπὸν τὴν ἐς πάντας. οὐ πρὸ μεσημβρίας, 
3 ς ΄ 

ἀλλ᾽ ὁπότε μάλιστα ἡ ἡμέρα ἑστήκοι. καὶ διαλεχϑεὶς 
ς - 9, , ΄ 

ἂν ὡς ἀπαρχεῖν ὥετο, ἠλείφετό τε καὶ τριψάμενος 
»" δ ι ,»,, ὦ " - ᾽ ΄ - 
ἴεν ἑαυτὸν ἐς ὑδὼρ ψυχρον γῆρας ανϑρώποων καλῶν 

τὰ βαλανεῖα᾽ τῆς γοῦν ᾿Δἀντιοχείας ἀποκλεισϑείσης ἐς : 
ττ ες Ά61κ ἩΤῚ “ ς 7 , ΡΥ Το αὐτὰ ἐπὶ μεγάλοις ἁμαρτήμασιν ..ἔδωκχεν ὑμῖν“ ἔφη 
ς »" 23. ς ’ " δ ..ὁ βασιλεὺς κακοῖς οὖσι βιῶναι πλείονα ἔτη.“ Ἔφε- 

-»" ᾿ ΕΣ 

σίων δὲ βουλομένων καταλιϑῶσαι τὸν ἄρχοντα ἐπὶ 
τῷ μὴ ἐκπυροῦν τὰ βαλανεῖα «ὑμεῖς μὲν τὸν ἄρ- 

-“ ᾿ - - }Ὶ 

χονται΄ ἔφη .αἰτιᾶσϑε, ἐπειδὴ πονηρῶς λοῦσϑε, ἐγὼ 
ὃὲ ὑμᾶς. ὅτι λοῦσϑε.““ λόγων δὲ ἰδέαν ἐπήσκησεν 

2 -Ὁ οὐ διϑυραμβώδη καὶ φλεγμαίνουσαν ποιητικοῖς ὀνό- 
ῬΒΙ]οϑίσαϊτιβ εα, ΚδυΞοσ. 9 « 

10 

10 

τῷ ῷφ 

τῷ ῶι 

90 

ΧΥΠ 
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μασιν, οὐδ᾽ αὖ κατεγλωττισμένην καὶ ὑπεραττικίξου- 
σαν, ἀηδὲς γὰρ τὸ ὑπὲρ τὴν μετρίαν ᾿4τϑέδα ἡγεῖτο, 
οὐδὲ λεπτολογίᾳ ἐδίδου. οὐδὲ διῆγε τοὺς λόγους, 
οὐδὲ εἰρωνευομένου τις ἤκουσεν ἢ περιπατοῦντος ἐς 

δ τοὺς ἀκροωμένους. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκ τρίποδος ὅτε δια- 
λέγοιτο ..οἶδα““ ἔλεγε καὶ .. δοκεῖ μοι’ καὶ ..ποῖ φέ- 35. 
ρεσϑε;“ καὶ «χρὴ εἰδέναι.“ καὶ αἵ δόξαι βραχεῖαι 
καὶ ἀδαμάντινοι κύριά τε ὀνόματα καὶ προσπεφυκότα 
τοῖς πράγμασι. καὶ τὰ λεγόμενα ἠχὼ εἶχεν, ὥσπερ 

τὸ ἀπὸ σκήπτρου ϑεμιστευόμενα. ἐρομένου δὲ αὐτὸν 
τῶν στενολεσχούντων τινός. ὅτου ἕνεκα οὐ ξητοίη, 
ὅτι ἔφη «μειράκιον ὧν ἐξήτηθαις νῦν δὲ οὐ χρὴ 
ξητεῖν, ἀλλὰ διδάσκειν ὁ ἃ εὕφηναι" »»"ῶρ οὖν, ̓4πολ- 

λώνιε, διαλέξεται ὁ σοφός ; “ πάλιν ἐπερομένου αὐτὸν 

δι),.ὡς νομοϑέτης.““ ἔφη ..δεῖ γὰρ τὸν νομοϑέτην. ἃ 
πέπεικεν ἑαυτόν, ταῦτα ἐπιτάγματα ἐς τοὺς πολ- 

λοὺς ποιεῖσϑαι.““ ὧδε αὐτῷ τὰ ἐν ᾿ἀντιοχείᾳ ἐόσπου- 

δάξετο καὶ ἐπέστρεφεν ἐς ἑαυτὸν ἀνθρώπους ἀμου-ἴ 
σοτάτους. ; 

ΧΥΠῚ Μετὰ δὲ ταῦτα λογισμὸν ἑαυτῷ διδοὺς ἀποδη-- 
91 μίας μείζονος, ἐνθυμεῖται τὸ ᾿Ινδικὸν ἔϑνος καὶ τοὺς 

ἐν αὐτῷ σοφούς, οἱ λέγονται Βραχμᾶνές τε καὶ 
Ὑρχάνιοι εἶναι, προσήκειν φήσας νέῳ ἀνδρὶ ἀποδη- 
μεῖν τε καὶ ὑπερορέίῳ αἴρεσϑαι. εὕρημα δὲ τοὺς μά- 

95 γους ἐποιεῖτο, οἱ Βαβυλώνα καὶ Σοῦσα οἰκοῦσι. καὶ 
γὰρ ἂν καὶ τὰ ἐκείνων διαμαϑεῖν ὁδῷ χρώμενος. καὶ 
πρὸς τοὺς ὁμιλητὰς ἑπτὰ ὄντας ἀνέφηνε τὴν γνώ- 
μην. πειρωμένων δὲ αὐτῶν ξυμβουλεύειν ἕτερα, εἴ 
πη ἀφελχϑείη τῆς ὁρμῆς ταύτης, ..ἐγὼ μὲν ϑεοὺς“ 

80 ἔφη συμβούλους πεποίημαι καὶ τὰ δεδογμένα εἴρηκα, 
ὑμῶν δὲ βάσανον ἐποιούμην. εἰ πρὸς ἅπερ ἐγὼ 

ἔρρωσθε ἐπεὶ τοίνυν μαλακῶς ἔχετε, ὑμεῖς μὲν 983 

[ἢ 
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ὑγιαίνετεςς ἔφη .«καὶ φιλοσοφεῖτε᾽ ἐμοὶ δὲ βαδιστέα, 
οὗ σοφία τε καὶ δαίμων με ἄγει.“ ταῦτα εἰπὼν ἐξε- 
λαύνει τῆς ̓ Αντιοχείας μετὰ δυοῖν ϑεραπόντοιν. οἵπερ 
αὐτῷ πατρικὼ ἤστην, ὁ μὲν ἐς τάχος γράφων. ὁ δὲ 
ἐς κάλλος. καὶ ἀφικνεῖται ἐς τὴν ἀρχαίαν Νῖνον. ἐν 
ἡ ἄγαλμα ἵδρυται τρόπον βάρβαρον. ἔστι δὲ ἄρα 
Ἰὼ ἡ Ἰνάχου καὶ κέρατα τῶν χροτάφων ἐχκρούει 
μικρὰ καὶ οἷον μέλλοντα. ἐνταῦϑα διατρίβοντι καὶ 
πλείω ξυνιέντι περὶ τοῦ ἀγάλματος ἢ οἱ ἱερεῖς καὶ 
προφῆται. προσεφοίτησε Ζ΄άμις ὁ Νένιος. ὃν καταρ- 

χὰς ἔφην ξυναποδημῆσαί οἵ καὶ ξυνέμπορον γενέ- 
ὄϑαι τῆς σοφίας πάσης καὶ πολλὰ τοῦ ἀνδρὸς δια- 
σώσασϑαι. ὃς ἀγασϑεὶς αὐτὸν καὶ ξηλῶσας τῆς ὁδοῦ 

ἴωμεν.“ ἔφη . 4πολλώνιε. σὺ μὲν ϑεῷ ἑπόμενος, 
ἐγὼ δὲ σοί, καὶ γάρ με καὶ πολλοῦ ἄξιον εὕροις ἄν᾽ 
εἰ μὲν ἄλλο τι οὐκ οἶδα, τὸ δ᾽ οὖν ἐς Βαβυλῶνα 
ἧκον. πόλεις τε, ὁπόσαι εἰσίν. οἶδα ἀνελϑὼν οὐ πάλαι 
καὶ κώμας. ἐν αἷς πολλὰ ἀγαϑά. καὶ μὴν καὶ τὰς 
φωνὰς τῶν βαρβάρων. ὁπόσαι εἰσίν. εἰσὶ δὲ ἄλλη 
μὲν ᾿'Δρμενέων, ἄλλη δὲ Μήδων τε καὶ Περσῶν, ἄλλη 
δὲ Καδουσίων, μεταλαμβάνω δὲ πάσας.“ ..ἐγὼ ᾿ς 
εἶπεν «ὦ ἑταῖρε. πασῶν ξυνέημι, μαϑὼν μηδεμίαν.“ 
θαυμάσαντος δὲ τοῦ Νινίου .«μἡ ϑαυμάσῃς.“ εἶπεν 

»οδἐ πάσας οἷδα φωνὰς ἀνθρώπων᾽ οἶδα γὰρ δὴ καὶ 
ὅσα σιωπῶσιν ἄνϑρωποι.““ ὁ μὲν δὴ ̓ ᾿Δσσύριος προσ- 
ηὔξατο αὐτόν. ὡς ταῦτα ἤκουσε. καὶ ὥσπερ δαίμονα 
ἔβλεπε. συνὴν τε αὐτῷ ἐπιδιδοὺς τὴν σοφέαν καὶ ὅ 
τι μάϑοι μνημονεύων. φωνὴ δὲ ἦν τῷ ᾿Δσσυρίῳ 
ξυμμέτρως πράττουσα, τὸ γὰρ λογοειδὲς οὐκ εἶχεν. 
ἅτε παιδευϑεὶς ἐν βαρβάροις. διατριβὴν δὲ ἀναγρά- 
ψαι καὶ συνουσίαν καὶ ὅ τι ἤκουσεν ἢ εἶδεν ἀνατυ- 

͵ » Ἀν Ὁ ’, » ΄ Ε΄. ΄ὔ 

34 πῶσαι καὶ ὑπόμνημα τῶν τοιούτων ξυνϑεῖναι σφόδρα 
»Χὴ 

ΧΙΣ 

Φὺ 

ΓᾺῚ Ἷ) 
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δ Ν 3: Α ϑΥΣν σ -» "7 ᾽ ΄ 

ἱχανὸς ἣν καὶ ἐπετηδευε τοῦτο ἀριστα ἀνθρώπων. 

ἡ γοῦν δέλτος ἡ τῶν ἐκφατνισμάτων τοιοῦτον τῷ “1Ἃ-- ὯΕΥ 5 ἢ φ μ ἐ 
μιδὶ νοῦν εἶχεν ὁ Δάμις ἐβούλετο μηδὲν τῶν ᾿4πολ- 
λωνίου ἀγνοεῖσϑαι. ἀλλ᾽ εἴ τι καὶ παρεφϑέγξατο ἢ 
(ἀμελῶς) εἶπεν, ἀναγεγράφϑαι καὶ τοῦτο, καὶ ἄξιόν γὲ 
εἰπεῖν. ἃ καὶ πρὸς τὸν μεμψάμενον τὴν διατριβὴν ταύ- 
την ἀπεφϑέγξατο᾽ διασύροντος γὰρ αὐτὸν ἀνθρώπου 
ῥαθϑύμου τὲ καὶ βασκάνου καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὀρϑῶς 
ἀναγράφειν φήσαντος, ὁπόσαι γνῶμαί τὲ εἰσι καὶ 
δόξαι τοῦ ἀνδρός, ταυτὶ δὲ τὰ οὕτω μικρὰ ξυλλεγό- 
μένον παραπλήσιόν που τοῖς κυσὶ πράττειν τοῖς 
σιτουμένοις τὰ ἐκπίπτοντα τῆς δαιτός, ὑπολαβὼν ὃ 
“άμις ..εἰ δαῖτες““ ἔφη ..ϑεῶν εἰσι καὶ σιτοῦνται ϑεοί, 
πάντως που καὶ ϑεράποντες αὐτοῖς εἰσιν, οἷς μέλει 

στοῦ μηδὲ τὰ πίπτοντα τῆς ἀμβροσίας ἀπόλλυσϑαι.“" 
- ᾿" δ ΄, Α 7 ἀὐα νον τ 3 

Τοιοῦδε μὲν ἑταίρου καὶ ἐραστοῦ ἔτυχεν, ᾧ τὸ 
» Ὶ 

πολὺ τοῦ βίου συνεπορεύϑη. παριόντας δὲ αὐτοὺς 
ἐς τὴν μέσην τῶν ποταμῶν ὁ τελώνης ὁ ἐπιβεβλη- 
μένος τῷ Ζεύγματι πρὸς τὸ πινάκιον ἦγε καὶ 

5. ἘΠ Ὡ ΤΣ ΣΥΝ ς ΔῊ Ζ ΄ ΤΡ Δ) ςς 
ἠρώτα. ὅ τι ἀπάγοιεν, ὁ δὲ ᾿Δπολλώνιος ..ἀπάγοω 
ἔφη «σωφροσύνην δικαιοσύνην ἀρετὴν ἐγκράτειαν 
ἀνδρείαν ἄσκησιν.“ πολλὰ καὶ οὕτω ϑήλεα εἴρας 
3 δ 3. Ὁ , Ἁ δ - , ν ΄ 

ὀνόματα. ὁ δ΄ ἤδη βλέπων τὸ ἑαυτοῦ κέρδος ..απο- 
5, ᾿" ς ": γραψαι οὖν“ ἔφη ..τὰς δούλας“΄. ὁ δὲ ,,οὐκ ἔξεστιν," 

3: ᾽ . ͵ ὅδε ἢ ΄ ᾽ ᾿ Ρ 
εἶπεν ..οὐ γὰρ δούλας ἀπάγω ταῦτας. ἀλλὰ δεσποί- 
νας.“ τὴν δὲ τῶν ποταμῶν μέσην ὁ Τίγρις ἀποφαί- 

3 ᾽, 

νει καὶ ὁ Εὐφράτης ῥέοντες μὲν ἐξ ᾿Δρμενίας καὶ 
Ταύρου λήγοντος, περιβάλλοντες δὲ ἤπειρον, ἐν ἡ 

. ᾿ “: -» " ᾽ 

καὶ πόλεις μέν. τὸ δὲ πλεῖστον κῶμαι, ἔϑνη τε 49- 
3 ς , 

μένια καὶ ᾿Ζράβια, ἃ ξυγκλείσαντες οἵ ποταμοὶ ἔχου- 
Ε΄ τ , δ Η ΄ [γ 

σιν, ὧν καὶ νομάδες οἱ πολλοὶ στείχουσιν, οὑτῶ τι 

νησιώτας ἑαυτοὺς νομίζοντες, ὡς ἐπὶ ϑάλατταν τε 

Ἄλον ΕΓ. 



20 

1,21. Ρ.ὄ 12]. ΤΥΆΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 91 

Σ: ͵ ΄ συν 9 9 ᾿ Ἁ Ἁ ᾿ 

καταβαίνειν φασκειν. οτ΄ ἐπὶ τοὺς ποταμους βαδί- 

ζξοιεν. ὅρον τὲ ποιεῖσθαι τῆς γῆς τὸν τῶν ποταμῶν 

κύκλον᾽ ἀποτορνεύσαντες γὰρ τὴν προειρημένην 
ΒΩ Ὥς ἢ ᾿ 9 Ἁ δ , ἔπ λ. 9 δ΄ 

ἤπειρον ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἵενται ϑάλατταν. εἰσὶ δ᾽. οἵ 
φασιν ἐς ἕλος ἀφανίξεσϑαι τὸ πολὺ τοῦ Εὐφράτου 5 
καὶ τελευτᾶν τὸν ποταμὸν τοῦτον ἐν τῇ γῇ. λόγου 

9 , 
ὃ ἔνιοι ϑρασυτέρου ἐφάπτονται. φάσκοντες αὐτὸν 

᾿ - -» , ᾿ - ὑπὸ τῇ γῇ ῥέοντα ἐς Αἴγυπτον ἀναφαίνεσϑαι καὶ 
΄, 3 Ν 

Νείλῳ συγκεράννυσϑαι. ἀκριβολογίας μὲν δὴ ἕνεκα 
-»" ΙΝ -. ΄ “πε 

καὶ τοῦ μηδὲν παραλελεῖφϑαί μοι τῶν γεγραμμένων 10 
ΦΙΡΓᾺ -» ΄ ᾽ ΄, Ἢ ᾿ ᾿ ν ἄ 
τὕὉπὸ τοῦ Ζἀμιδος ἐβουλόμην ἂν καὶ τὰ δια τῶν βαρ- 
βάρων τούτων (πορευομένοις) σπουδασϑέντα εἰπεῖν, 

’ Ἁ ς -»" ς ’ 2 λ ΄. 

ξυνελαῦνει δὲ ἡμᾶς Ο λόγος ἐς τὰ μείζω τε καὶ ϑαυ- 

μασιώτερα, οὐ μὴν ὡς δυοῖν γὲ ἀμελῆσαι τούτοιν. 
τῆς τε ἀνδρείας, ἡἧ χρώμενος ὁ ᾿Ἵπολλώνιος διεπο- ι 

ρεύϑη βάρβαρα ἔϑνη καὶ λῃστρικά. οὐδ᾽ ὑπὸ Ῥω- 

μαίοις πῶ ὄντα. τῆς τε σοφίας. ἡ τὸν ᾿ἀράβιον τρό- 
πον ἐς ξύνεσιν τῆς τῶν ξώων φωνῆς ἦλθεν. ἔμαϑε 
ὃὲ τοῦτο διὰ τουτωνὶ τῶν ᾿Φραβίων πορευόμενος 
ἄριστα γιγνωσκόντων τε αὐτὸ καὶ πραττόντων. ἔστι 30 

.] “Ὁ 3 ,ὕ » Ἁ ᾿ - 2 

γαρ τῶν “ραβίων δὴ κοινὸν καὶ τῶν ὀρνίϑων 
3 

ἀκούειν μαντευομένων. ὁπόσα οἱ χρησμοί. ξυμβάλ- 
λονται δὲ τῶν ἀλόγων σιτούμενοι τῶν δρακόντων οἵ 
μὲν καρδίαν φασίν, οἱ δὲ ἧπαρ. 

» Α ς ᾿ Α Ἀ ) Ἁ 

Κτησιφῶντα δὲ ὑπερβαλὼν καὶ παριὼν ἐς τὰ χχ 
Βαβυλῶνος ὅρια φρουρὰ μὲν αὐτόϑι ἣν ἐκ βασιλέως, 96 
τ 3 Ἥ - ΄ 

ἣν οὐκ ἂν παρῆλϑέ τις μὴ οὐκ ἐρωτηϑεὶς ἑαυτόν τε 
Ρ] ΕΝ -» 

καὶ πόλιν καὶ ἐφ᾽ ὅ τι ἥκοι. σατράπης δὲ τῇ φρουρᾷ 
Υ ΒΝ 3 ΄ 

ταύτῃ͵ ἐπετέταχτο. βασιλέως τις. οἶμαι. ὀφϑαλμός, ὁ 
γὰρ Μῆδος ἄρτι ἐς τὸ ἄρχειν ἥκων οὐ ξυνεχώρει 80 
" α΄. 9 “" -" 3 δ ς ΑΝ " 2 Ἵ Ἀ 
ἑαυτῷ ἀδεῶς ζῆν, ἀλλὰ ὄντα τε καὶ οὐκ ὄντα δεδιῶς 
ἐς φόβους κατεπεπτώκει καὶ πτοίας. ἄγονται τοίνυν 



Ρ᾿ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ [1,91]. ν. 12. 

παρὰ τὸν σατράπην ᾿Απολλώνιός τε καὶ οἵ ἀμφ᾽ 
αὐτόν. ὁ δὲ ἔτυχε μὲν σκηνὴν ἐφ᾽ ἁρμαμάξης πε- 
ποιημένος καὶ ἐξελαύνων ποι, ἰδὼν δὲ ἄνδρα αὐχμοῦ 
πλέων ἀνέκραγέ τε ὥσπερ τὰ δειλὰ τῶν γυναίων καὶ 

5 ξυνεκαλύψατο. μόγις τε ἀναβλέψας ἐς αὐτόν, ..«πόϑεν 
ἡμῖν ἐπιπεμφϑεὶς ἥκεις ;““ οἷον δαίμονα ἠρώτα. ὁ δὲ 
οοὔπ᾽ ἐμαυτοῦ.“ ἔφη ..εἴ πη καὶ ἄκοντες ἄνδρες γέ- 
νοισϑε.““ πάλιν ἤρετο, ὅστις ὧν ἐσφοιτᾷ τὴν βασι- 
λέως χώραν, ὁ ὃὲ ..ἐμὴ“ ἔφη ..πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἀνεῖ- 

10 ταί μοι δι’ αὐτῆς πορεύεσθαι.“ τοῦ δὲ ..βασανιῶ 
σε,“ εἰπόντος ..εἰ μὴ λέγοις““. ..εἷ γὰρ ταῖς σαυτοῖ 
χερσίν,“ εἶπεν ««ὡς αὐτὸς βασανισϑείης., ϑιγὼν ἀν- 
δρός.““ ἐκπλαγεὶς δὲ αὐτὸν ὃ εὐνοῦχος, ἐπεὶ μηδὲ 
ἑρμηνέως ἑώρα δεόμενον. ἀλλ᾽ ὑπολαμβάνοντα τὴν 

ιὸ φωνὴν ἀλύπως τε καὶ εὐκόλως ..πρὸς ϑεῶν““ εἶπε 
»τίς εἶ,“ λιπαρῶν ἤδη καὶ μεταβαλὼν τοῦ τόνου. 
ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Δἡπολλώνιος ..ἐπειδὴ μετρίως“ ἔφη 
οταῦτα καὶ οὐκ ἀπανϑρώπως ἤρου, ἄκουε. ὅς εἰμι" 
εἰμὶ μὲν. ὁ Τυανεὺς ᾿άἀπολλώνιος, ἡ δὲ ὁδὸς παρὰ 

0 τὸν ᾿Ινδῶν βασιλέα καϑ᾽ ἱστορίαν τῶν ἐκεῖ. βουλοί- 
μὴν δ᾽ ἂν καὶ τῷ σῷ βασιλεῖ ἐντυχεῖν᾽ φασὶ γὰρ 
αὐτὸν οἵ ξυγγεγονότες οὐ τῶν φαύλων εἶναι, εἰ δὴ 
Οὐαρδάνης οὗτος, ὁ τὴν ἀρχὴν ἀπολωλυϊάν ποτ᾽ 
αὐτῷ νῦν ἀνακεχτημένος.““ .. ἐκεῖνος.“ ἔφη ..ϑεῖε 

95 ᾿ΑΔπολλώνιε᾽ πάλαι γάρ σε ἠκούομεν. σοφῷ δὲ ἀνδρὶ 
κἂν αὐτοῦ παραχωρήσειε τοῦ χρυσοῦ ϑρόνου καὶ 
πέμποι δ᾽ ἂν ὑμᾶς ἐς ᾿Ινδοὺς ἐπὶ καμήλου ἕκαστον. 
ἐγὼ δὲ καὶ ξένον ἐμαυτοῦ ποιοῦμαί σε καὶ δίδωμί 
σοι τούτων τῶν χρημάτων.“ ἅμα ϑησαυρὸν χρυ- 

80 σοῦ δείξας ««ὐπόσα βούλει δρόττεσϑαι, καὶ μὴ ἐς 
ἅπαξ, ἀλλὰ δεκάκις.“ παραιτησαμένου δὲ αὐτοῦ τὰ 
χρήματα .,σὺ δ᾽ ἀλλὰ οἴνου“ ἔφη ., Βαβυλωνίου, 



38 ϑίου πλήρης οὖσα ἀηδῆ αὐτὰ φύει καὶ πικρά. 

ἶΝ - 

Ι, 32. ". 13. ΤΥΑΝΕΈΑ ἈΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. Ρ 
“-: 

προπίνει δὲ αὐτοῦ βασιλεὺς δέκα ἡμῖν σατράπαις. 
ἀμφορέα ἔχε. συῶν τε καὶ δορκάδων τεμάχη ὀπτὰ 
ἄλευρά τε καὶ ἄρτους καὶ ὃ τι ἐθέλεις. ἡ γὰρ μετὰ 
ταῦτα ὁδὸς ἐπὶ πολλὰ στάδια κῶμαί εἰσιν οὐ πάνυ 
εὔσιτοι.““ καὶ λαβόμενος ἑαυτοῦ ὁ εὐνοῦχος. . οἷον.“ 
ἔφη ..ὦ ϑεοί, ἔπαϑον᾽ ἀκούων γὰρ τὸν ἄνδρα μήτ᾽ 
ἀπὸ ξῴων σιτεῖσϑαι μήτε οἴνου πίνειν, παχέως αὐτὸν 
χαὶ ἀμαϑῶς ἑστιῶ.““ .. ἀλλ᾽ ἔστι σοι ἔφη ..καὶ λε- 
πτῶς με ἑστιᾶν. ἣν ἄρτους τε δῷς καὶ τραγήματα." 
δώσω“ ἔφη ..«ζυμίτας τε ἄρτους καὶ φοίνικος βαλά- 
νους ἠλεκτρώδεις τε καὶ μεγάλας. δώσω καὶ λάχανα. 

ὁπόσα ὁ Τίγρις. κηπεύει." »ἀλλ᾽ ἡδίω“ εἶπεν ὁ 

᾿Δπολλώνιος ..τὰ ἄγρια “καὶ αὐτόματα λάχανα τῶν 

ἠναγκασμένων χαὶ τεχνητῶν. ̓  οἿδίω μέν.“" ἔφη ὁ 
σατράπης ..ἡ χώρα δὲ ἡμῖν ἡ ἐπὶ Βαβυλῶνος ἀψιν- 

“ πλὴν 
ἀλλὰ τοῦ σατράπου γε ἀπεδέξατο, καὶ ἀπιὼν ἤδη 

»»ὦ λῷστε,““ ἔφη «μὴ λῆγε μόνον καλῶς, ἀλλὰ καὶ 
ἄρχου““ νουϑετῶν που αὐτὸν ἐπὶ τῷ ..βασανιῶ σε," 
καὶ οἷς ἐν ἀρχῇ βαρβαρίζξοντος ἤκουσε. 

Προελϑόντες δὲ εἴκοσι στάδια λεαίνῃ ἐντυγχά- 
νουσιν ἀπεσφαγμένῃ ἐν ϑήρᾳ. καὶ ἦν τὸ ϑηρίον μέγα 
καὶ ὅσον οὔπω εἶδον. ἐβόων τε οἱ ἐκ τῆς κώμης 
συνερρυηκότες., καί, νὴ 4. οἵ τεϑηρακότες, ὥς τι 
μέγα. ϑαῦμα ἐν αὐτῷ ὁρῶντες" καὶ ἣν ἀτεχνῶς 
ϑαῦμα" σκύμνους γὰρ ἀνατμηϑεῖσα ὀκτὼ εἶχεν. ὁ 
δὲ τῆς λεαίνης τόκος, αἷ λέαιναι μηνῶν μὲν κυΐσκου-- 
σιν ἕξ, τρὶς δὲ ἀποτίκτουσιν. ἀριϑμὸς δὲ τῶν σκύ- 
μνῶν παρὰ μὲν τὴν πρώτην τρεῖς. ἐπὶ δὲ τῆς δευ- 
τέρας δύο, τρίτου δὲ ἁπτομένη τόκου μονήρη σκύμνον 
ἀποτίκτει μέγαν. οἶμαι, καὶ ἀγριώτερον τῆς φύσεως. 
οὐ γὰρ προσεχτέα τοῖς λέγουσιν, ὡς ξήναντες οἵ 
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24 ΦΙΔΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΤΑ ἘΣ ΤΟΝ [38 :.5514. 

σκύμνοι τὰς τῶν λεαινῶν μήτρας ἐκδίδονται τοῦ 
σπλάγχνου. δοκχεὶ γὰρ τῇ φύσει τῷ τικτομένῳ πρὸς 
τὸ τίχτον ἐπιτήδεια εἶναι ὑπὲρ σωτηρίας τοῦ γένους. 
᾽ ᾿ [5᾿ δ 8 ΄ - ΄ ᾿ ᾿ Γ 
ἐνιδὼν οὖν ὁ Απολλώνιος τῷ ϑηρίῳ καὶ πολὺν χρό- 

δψον ἐπισχὼν ..ὦ “Ζ]ἅμι.“ ἔφη ..ὁ χρόνος τῆς παρὰ 
3 ΄ “,Ἂ᾿ -» 

βασιλέα ἀποδημίας ἐνιαυτοῦ ἔσται καὶ μηνῶν ὀκτώ, 
οὔτε γὰρ ἐκεῖνος ἀνήσει ϑᾶττον, οὔτε ὑμῖν λῷον 
3 "δ - 

ἀπελϑεῖν πρὸ τούτου. τεχμαίρεσϑαι δὲ χρὴ τῶν μὲν 
σκύμνων ἐς μῆνας, τῆς λεαίνης δὲ ἐς ἐνιαυτόν. τέ- 

10 λειὰα γὰρ τελείοις παραβλητέα.““ ..οἵ δὲ δὴ στρου- 
9' τςς ᾿ Ὁ , ρ . »» ΄΄ ΄ [, 

οἱ ἔφη ὁ Δάμις ..οἵ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ τί φήσουσιν, 
« ς “ ᾿ ᾽ -» 2η 3 , 2 Δ. ΨΚ 

ους ὁ δράκων μὲν ἐν τῇ Αὐλίδι ἐδαίσατο ὀκτῶ ὄντας 
2 ΄ 5ΠΡΑ ᾽ » Χ , δα. ἥ 3 
ἐννάτην ἐπ΄ αὑτοῖς τὴν μητέρα ἕλων; Καλχας ὃ 

ἐξηγούμενος ταῦτα ἐννέα ἐνιαυτοῖς ἀνεῖπε καταπο- 
ι λεμήσεσϑαι τὴν Τροίαν καὶ ὅρα μὴ καϑ'᾿ Ὅμηρόν 

τε καὶ Κάλχαντα ἐς ἐννέα ἡμῖν ἔτη ἡ ἀποδημία 
τείνῃ.“ .«καὶ εἰκότως.“ ἔφη ..ὦ Ζάμι, καὶ τοὺς νξοτ- 
τοὺς Ὅμηρος ἐνιαυτοῖς εἰκάξει, γεγόνασι γὰρ ἤδη 

, 3 -» 

καί εἰσιν, ἐγὼ δὲ ἀτελῆ ϑηρία καὶ μήπω γεγονότα, 
ἦ ς μὴ “ » 0 ἴσως δὲ μηδ᾽ ἂν γενόμενα. πῶς ἂν ἐνιαυτοῖς εἰκά- 29 
ξοιμι; τὰ γὰρ παρὰ φύσιν οὐτ᾽ ἂν γένοιτο, ταχεῖαν 

, ΄ κ᾿ ’ 2 5.» δ ᾿ - 

τε ἴσχει διαφϑορᾶν., καν γένηται. ἀλλ΄ ἕπου δὴ τῷ 
λόγῳ, καὶ ἴωμεν εὐξόμενοι τοῖς ϑεοῖς, οἵ ταῦτα φαί- 

Ψ Ἁ 3 -» Χ δ 

ΧΧΙΠ νουσι.“΄ προελϑόντι δὲ αὐτῷ ἐς τὴν Κισσίαν χώραν 
᾿ ι - " “ ΄ ᾽ , 2 ΄, 

5 καὶ πρὸς Βαβυλῶνι ἤδη ὄντι δόξα ἐνυπνίου ἐφοίτη-- 

σεν ὧδε τῷ φήναντι ϑεῷ ξυντεϑεῖσα᾽ ἰχϑῦς ἐκ- 
πεπτωκότες τῆς ϑαλάττης ἐν τῇ γῇ ἤσπαιρον ϑρῆνον 
3 

ἀνθρώπων ἱέντες καὶ ὀλοφυρόμενοι τὸ ἐκβεβηκέναι 
τοῦ ἤϑους, δελφῖνά τε τῇ γῇ παρανέοντα ἱκέτευον 

14. 80 ἀμῦναί σφισιν ἐλεεινοὶ ὄντες, ὥσπερ τῶν ἀνθρώπων 
κ 3 “» ,ὔ , 2 ᾿ ΦΧ ς Ἁ οἵ ἐν τῇ ξένῃ κλαίοντες. ἐχπλαγεὶς δὲ οὐδὲν ὑπὸ 

τοῦ ἐνυπνίου ξυμβάλλεται μὲν αὐτοῦ ὅπως καὶ ὅπη 



Ὶ, 38, ν. 11 ΤΎΛΝΕΑ ΑἈΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. οὕ 

εἶχε, διαταράττειν δὲ βουλόμενος τὸν Ζάμιν. καὶ γὰρ 
τῶν εὐλαβεστέρων αὐτὸν ἐγίγνωσκεν. ἀπαγγέλλει 
πρὸς αὐτὸν τὴν ὄψιν δέος πλασάμενος ὡς ἐπὶ πονη- 

τ᾿ τ Ξ ξ Ἁ 2 γ᾿ ᾽ὔ ἰν ἜΟΟΕΝ Ν 

ροῖς. οἷς εἶδεν. ὁ δὲ ἀνεβοησέ τε ὡς αὐτὸς ἰδὼν 

ταῦτα καὶ ἀπῆγε τὸν ᾿Δπολλώνιον τοῦ πρόσω .«μή 
πη“ ἔφη ..καὶ ἡμεῖς ὥσπερ ἰχϑύες ἐκπεσόντες τῶν 
ἠϑωῶν ἀπολώμεϑα καὶ πολλὰ ἐλεεινὰ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ 
εἴπωμεν, καί που καὶ ἐς ἀμήχανον ἐμπεσόντες ἵχε- 

’, ’ ἢ: Ἢ ,ὔ ε Α ε -» 2 

τεύσωμεν δυνάστην τινὰ ἢ βασιλέα. ὁ δὲ ἡμᾶς ἀτι- 
΄ ΄ ᾿ - . Ἔ- ςς ; 

μασῃ. καϑάπερ τοὺς ἰχϑῦς οἵ δελφῖνες.“ γελάσας 

δὲ ὁ ̓ Δπολλώνιος ..σὺ μὲν οὔπω φιλοσοφεῖς.““ εἶπεν 
» ᾿ Ἀ 4 Α ΄ , 

οοδὐ δέδιας ταῦτα, ἐγὼ δὲ οἱ τὸ ἐνύπνιον τείνει δη- 
λώσω᾽ Ἐρετριεῖς γὰρ τὴν Κισσίαν ταύτην χώραν 
οὐκοῦσιν οἱ ἐξ Εὐβοίας ποτὲ Ζαρείῳ ἀναχϑέντες ἔτη 
ταῦτα πεντακόσια. καὶ λέγονται, ὥσπερ ἡ ὄψις ἐφάνη. 
ἰχϑύων πάϑει περὶ τὴν ἅλωσιν χρήσασϑαι᾽ σαγη- 
νευϑῆναι γὰρ δὴ καὶ ἁλῶναι πάντας. ἐοίκασιν οὖν 
οἱ ϑεοὶ κελεύειν με ἐς αὐτοὺς παρελθόντα ἐπιμελη- 
ϑῆναι σφῶν. εἴ τι δυναίμην. ἴσως δὲ καὶ αἱ ψυχαὶ 

0 τῶν Ἑλλήνων. οἵπερ ἔλαχον τὴν ἐνταῦϑα μοῖραν. 

Ε 

᾽ ΄ ᾿ ἡ ν 53 3 , - Ὁ ν 5 2 ἐπαγονταί μὲ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῆς γῆς᾽ ἴωμεν οὖν ἐξαλ- 
͵΄ ν ς » . , ᾽ - - ,ὕ 

λάξαντες τῆς ὁδοῦ περὶ μόνου ἐρωτῶντες τοῦ φρέα- 
Ἁ ε »" - » 

τος. πρὸς ᾧ οἰχοῦσι.““ λέγεται δὲ τοῦτο κεκρᾶσϑαι 
Χ 2 , αι. 5 , Ν ἂν ᾽ ’ " 

μὲν ἀσφαλτου καὶ ἑλαίου καὶ ὕδατος. ἐχχέαντος δὲ 
ἰπϑνν Ἂς ΄ 3 ἊΨ “- Α 3 8 ἃ ῇ 

του ἀνιμήσαντος ἀποχωρεῖν ταῦτα καὶ ἀπ᾿ ἀλλήλων: 

κρίνεσθαι. παρελθεῖν μὲν δὴ ἐς τὴν Κισσίαν καὶ 
αὐτὸς ὡμολόγηκεν ἐν οἷς πρὸς τὸν Κλαξομένιον σο- 
φιστὴν γράφει. χρηστὸς γὰρ οὕτω τι καὶ φιλότιμος 
ἦν, ὡς ἐπειδὴ Ἐρετριέας εἶδε. σοφιστοῦ τε ἀναμνη- 

οι 

μ ῳ 

τῷ ς 

τῷ δι 

- Α ΄ . ΣῪΝ Ὁ“ : δ, δι κ 
σϑῆναι καὶ γραψαι πρὸς αὕτον ἃ τε εἰδεν ἃ τε ὑπὲρ 30 

αὐτῶν ἔπραξεν καὶ παρακελεύεταί οἱ παρὰ τὴν ἐπι- 
στολὴν πᾶσαν ἐλεεῖν τοὺς ᾿Ερετριέας. καὶ ὁπότε 
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΄ ᾿ Ά 9 -»" ΄ Α " Γ πος 

μελετῴη τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. μηδὲ τὸ κλάειν ἐπ 
5.4: Ξξος ἢ Ὁ ον ΄ νι. -ς- ͵ 

αὐτοῖς παραιτεῖσϑαι. ξυνῳδὰ δὲ τούτοις καὶ ὁ Ζάμις 
-" -} - 

περὶ τῶν ᾿Ερετριέων ἀναγέγραφεν᾽ οἰκοῦσι γὰρ ἐν 
- » - 3 γε, , ς Ἷ 

τῇ Μηδικῇ., Βαβυλῶνος οὐ πολυ ἀπέχοντες. ἡμέρας 
ς Ἁ τ) , Φ ΄ κι» ε Ἁ 

(ὁδὸν) δρομικῷ ἀνδρί, ἡ χώρα δὲ ἄπολις, ἡ γὰρ Κισ- 
σία κῶμαι πᾶσα καί τι καὶ νομάδων ἐν αὐτῇ γένος 
μικρὰ τῶν ἵππων ἀποβαίνοντες. ἡ δὲ τῶν Ἐρετριέων 

᾽ » » ξο ᾽» , ’ ᾿ 
οἰκεῖται μὲν τῶν ἄλλων μέση. περιβέβληται δὲ ποτα- 

μοῦ τάφρον. ἣν αὐτοὶ βαλέσθαι περὶ τῇ κώμῃ λέ- 
γονται τεῖχος αὐτὴν ποιούμενοι πρὸς τοὺς ἐν τῇ 

’, , [γι ., 3 ’ - ΄ 

Κισσίᾳ βαρβαρους. ὑπομβρος δὲ ἀσφαλτῷ ἡ χῶρα 
Ἁ - 2 ΄ 

καὶ πικρὰ ἐμφυτεῦσαι. βραχυβιώτατοί τε οἵ ἐκείνῃ 
ἄνϑρωποι. τὸ γὰρ ἀσφαλτῶδες ποτὸν ἐς πολλὰ τῶν 
σπλάγχνων ἵξάνει. τρέφει δ᾽ αὐτοὺς λόφος ἐν ὁρίοις 
τῆς κώμης. ὃν ὑπεραίροντα τοῦ παρεφϑορότος χω- 

΄, ΄ὔ - - ᾽ . 

ρίου σπείρουσι τε καὶ ἡγοῦνται γῆν. φασὶ δὲ ἀκοῦ- 
σαι τῶν ἐγχωρίων. ὡς ἑπτακόσιοι μὲν τῶν ᾿Ερετριέων 
πρὸς τοῖς ὀγδοήκοντα ἥλωσαν. οὔτι που μάχιμοι 
πάντες. ἣν γάρ τι καὶ ϑῆλυ ἐν αὐτοῖς γένος καὶ 
γεγηραχός. ἡν δ΄. οἶμαί, τι καὶ παιδία. τὸ γὰρ πολὺ 

-" 9 ΄, , 

τῆς Ἐρετρίας τὸν Καφηρέα ἀνέφυγε καὶ ὅ τι ἀκρό- 
»"» 3 ᾿ὕ 3 “ ;: Ω ᾿ 3 ΝῚ 

τατον τῆς Ευβοίας. ἀνήχϑησαν δὲ ἄνδρες μὲν ἀμφὶ 
" Ά ΄ ἣ, ὦ , δ ᾿ ᾿ 

τους τετρακοσίους. γυναια δὲ ἴσως δέκα. οὗ δὲ λοιποὶ 

ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας τε καὶ “Πυδίας ἀρξάμενοι διερϑάρησαν 
ἐλαυνόμενοι ἄνω. λυϑοτομίαν δὲ αὐτοῖς παρεχομένου 
τοῦ λόφου καί τινες καὶ λυϑουργοὺς εἰδότες τέχνας 
ρ ΄ ᾿ , ςε Ἁ ὙᾺ. Υ. ς ΄ Ἁ 

ἱερά τε ἐδείμαντο᾽ Ελληνικὰ καὶ ἀγοράν. ὁπόσην εἶκος 
ἣν, βωμούς τε ἱδρύσαντο “Ιαρείῳ μὲν δύο, Ξέρξῃ δὲ 
ἕνα. “Ιαριδαίῳ δὲ πλείους. διετέλεσαν δὲ ἐς Ζίαρι- 
δαῖον ἔτη μετὰ τὴν ἅλωσιν ὀχτῶ καὶ ὀγδοήκοντα 
γράφοντες τὸν Ἑλλήνων τρόπον. καὶ οἵ τάφοι δὲ οἵ 
2 ἐν Ξ- μὰ Ξ -- ς 
ἀρχαῖοι σφῶν ..ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος“ γεγράφαται, καὶ 

3 
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ΕΞ: ἜΣ 
- 

ΠἼ, 36. ρ. 15] ΤΎΛΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. οἵ 

ς ἢ ᾽ βΞ᾿ δ" 
τὰ γράμματα Ἑλλήνων μέν. ἀλλ᾽ οὔπω ταῦτα ἰδεῖν 
φασι. καὶ ναῦς ἐγχεχαραγμένας τοῖς τάφοις. ὡς 
΄᾿ σ 2 Εὐ ’ὕ ἔξ [ 9 [4 “᾿ Ἱ - Ἥ 

ἕκαστος ἐν ἢ ὑβοίᾳ ἔξη [ἱπορϑμεύων ἢ πορφυρεύων] ἢ 
᾿ 4 , 

ϑαλάττιον ἢ καὶ ἁλουργὸν πράττων. καί τι καὶ ἐλε- 
ἘΣ 3 Ξ ἊΝ 

γεῖον ἀναγνῶναι γεγραμμένον ἐπὶ ναυτῶν τὲ καὶ 
ναυκλήρων σήματι" 

Οἵδε ποτ᾽ Αἰγαίοιο βαϑύρροον οἶδμα πλέοντες 
Ἐκβατάνων πεδίῳ κείμεϑ᾽ ἐνὶ μεσάτῳ. 

χαῖρε κλυτή ποτε πατρὶς ᾿Ερέτρια. χαίρετ᾽ ᾿4ϑῆναι. 
γείτονες Εὐβοίης. χαῖρε ϑάλασσα φίλη. 

ι κ . ͵ ΄ 2 Ξ 4 πον 
τοὺς μὲν δὴ τάφους διεφϑορότας ἀναλαβεῖν τε αὐτὸν 
ς » ΄ 

ὁ ΖΔάμις φησὶ καὶ ξυγκλεῖσαι χέασϑαί τε καὶ ἐπε- 
ὡ ΄ - ὦ κ᾿ 

νεγκεῖν σφισιν. ὁπόσα νόμιμα. πλὴν τοῦ τεμεῖν τι ἢ 
χαϑαγίσαι, δακρύσαντά τε καὶ ὑποπλησϑέντα ὁρμῆς 
τάδε ἐν μέσοις ἀναφϑέγξασϑαι" . Ἐρετριεῖς οὗ κλήρῳ 

ω 2 ε ξὰ , 
τύχης δεῦρ᾽ ἀπενεχϑέντες, ὑμεῖς μέν, εἰ καὶ πόρρω 
τῆς αὑτῷ ϑαφϑε γοῦ ᾿ δ᾽ ὑμᾶς ἐνταῦϑα ῥί- ἧς αὑτῶν. τέϑαφϑε γοῦν. οἵ δ᾽ ὑμᾶς ἐνταῦϑα ὁδί 

2 ᾿ Α ς - Ἵ 

ψαντες ἀπώλοντο περὶ τὴν ὑμετέραν νῆσον ἄταφοι 
δεκάτῳ μεϑ᾽ ὑμᾶς ἔτει" τὸ γὰρ ἐν κοίλῃ Εὐβοία πά- Ὁ μεϑ᾽ ὑμᾶς ἔτει" τὸ γὰρ ἐν κοίλῃ Εὐβοίᾳ - 
ὅος ϑεοὶ φαίνουσιν.““ ᾿Ζπολλώνιος δὲ πρὸς τὸν σο- 
φιστὴν ἐπὶ τέλει τῆς ἐπιστολῆς ..«καὶ ἐπεμελήϑην.“" 

᾿ 35 , - Ἂν Ὁ , , Ἢ 
φησὶν ..ὦ Σκχοπελιανὲ. τῶν σῶν Ερετριέων νέξος ὧν 

ἔτι καὶ ὠφέλησα ὃ τι ἐδυνάμην καὶ τοὺς τεϑνεῶτας 
αὐτῶν καὶ τοὺς ξῶντας.“ τί δῆτα ἐπεμελήϑη τῶν 
ξώντων; οἵ πρόσοικοι τῷ λόφῳ βάρβαροι σπειρόντων 
τῶν Ἐρετριέων αὐτὸν ἐληίζοντο τὰ φυόμενα περὶ τὸ 
ϑέρος ἥκοντες καὶ πεινῆν ἔδει γεωργοῦντας ἑτέροις. 
ὑπότ᾽ οὖν παρὰ βασιλέα ἀφίκετο. εὕρετο αὐτοῖς τὸ 
χρῆσϑαι μόνους τῷ λόφῳ. 

Τὰ δὲ ἐν Βαβυλῶνι τοῦ ἀνδρὸς τούτου καὶ 
ὁπόσα Βαβυλῶνος πέρι προσήκει γιγνώσκειν. τοιάδε 
εὗρον᾽ ἡ Βαβυλὼν τετείχισται μὲν ὀγδοήκοντα καὶ 
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τετρακόσια στάδια. τοσαύτη κύκλῳ. τεῖχος δὲ αὐτῆς 
τρία μὲν τὸ ὕψος ἡμίπλεϑρα. πλέϑρου δὲ μεῖον τὸ 
εὖρος, ποταμῷ δὲ Εὐφράτῃ τέμνεται ξὺν ὁμοιότητι 
τοῦ εἴδους, ὃν ἀπόρρητος ὑποστείχει γέφυρα τὰ βα- 
σίλεια τὰ ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις ἀφανῶς ξυνάπτουσα. γυνὴ 
γὰρ λέγεται Μήδεια τῶν ἐκείνῃ ποτὲ ἄρχουσα τὸν 
ποταμὸν ὑποξεῦξαι τρόπον. ὃν μήπω τις ποταμὸς 
ἐξεύχϑη᾽ λίέϑους γὰρ δὴ καὶ χαλκὸν καὶ ἄσφαλτον 
καὶ ὁπόσα ἐς ἔφυδρον ξύνδεσιν ἀνθρώποις εὕρηται, 
παρὰ τὰς ὄχϑας τοῦ ποταμοῦ νήσασα τὸ ῥεῦμα ἐς 
λίμνας ἔτρεψε. ξηρόν τε ἤδη τὸν ποταμὸν ὥρυγεν 
ὀργυιὰς ἐς δύο σήραγγα ἐργαζομένη κοίλην. ἵν᾽ ἐς 
τὰ βασίλεια τὰ παρὰ ταῖς ὄχϑαις ὥσπερ ἐκ γῆς ἀνα- 
φαίνοιτο, καὶ ἤρεψεν αὐτὴν ἴσως τῷ τοῦ ῥεύματος 

5 δαπέδῳ. οἱ μὲν δὴ ϑεμέλιοι ἐβεβήκεσαν καὶ οἵ τοῖχοι 
τῆς σήραγγος, ἅτε δὲ τῆς ἀσφάλτου δεομένης τοῦ 
ὥς. ᾽ ν » , , ΄ ς 2 ͵ 
ὕδατος ἐς τὸ λιϑοῦσϑαί τὲ καὶ πήγνυσθαι ὁ Εὐύφρα- 

τῆς ἐπαφείϑη ὑγρῷ τῷ ὀρόφῳ καὶ ὧδε ἔστη τὸ 
ξεῦγμα. τὰ δὲ βασίλεια χαλκῷ μὲν ἤρεπται καὶ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἀστράπτει. δάλαμοι δὲ καὶ ἀνδρῶνες καὶ 
στοαί, τὰ μὲν ἀργύρῳ. τὰ δὲ χρυσοῖς ὑφάσμασι. τὰ 

Ε 
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δὲ χρυσῷ αὐτῷ καϑάπερ γραφαῖς ἠγλάισται. τὰ δὲ 
ποικίλματα τῶν πέπλων ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν σφίσιν 
ἥκει λόγων. ᾿ἀνδρομέδαι καὶ ᾿“μυμῶναι καὶ Ὀρφεὺς 
πολλαχοῦ. χαίρουσι δὲ τῷ Ὀρφεῖ, τιάραν ἴσως καὶ 
ἀναξυρέδα τιμῶντες, οὐ γὰρ μουσικήν γε. οὐδὲ ὠδάς, 
αἷς ἔϑελγεν. ἐνύφανταί που καὶ ὁ Ζἄτις τὴν Νάξον 
ἐκ τῆς ϑαλάττης ἀνασπῶν καὶ ᾿ἡφταφέρνης. περι- 

ἑστηκὼς τὴν Ἐρέτριαν καὶ τῶν ἀμφὶ Ξέρξην, ὁ ἃ νικᾶν 
ἔφασκεν᾽ ᾿άϑῆναι γὰρ δὴ ἐχόμεναί εἰσι καὶ Θερμο- 
πύλαι καὶ τὰ Μηδικώτερα ἔτι. ποταμοὶ ἐξαιρούμενον 
τῆς γῆς καὶ ϑαλάττης ξεῦγμα καὶ ὁ ἴάϑως ὡς ἐτμήϑη. 
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φασὶ δὲ χαὶ ἀνδρῶνι ἐντυχεῖν, οὐ τὸν ὄροφον ἐς 
΄ - - 3 » 

ϑόλου ἀνῆχϑαι σχῆμα οὐρανῷ τινι εἰκασμένον. σαπ- 19 
΄ δια , , , 

φειρίνῃ δὲ αὐτὸν κατηρέφϑαι λίϑῳ --- κυανωτάτη 
δὲ ἡ λίϑος καὶ οὐρανία ἰδεῖν --- καὶ ϑεῶν ἀγάλματα, 

Σ ϑ -" ΄ 
οὗς νομίζουσιν, ἴδρυται ἄνω καὶ χρυσᾶ φαίνεται, 5 

Σ ς 

καϑάπερ ἐξ αἰϑέρος. δικάξει μὲν δὴ ὁ βασιλεὺς ἐν- 
κε » 2 2 -- 2 ΄ 

ταῦϑα, χρυσαῖ δὲ ἴυγγες ἀποκρέμανται τοῦ ὀρόφου 
’ ᾿ 2 ΄ 2 -" -» ᾿ ι 

τέτταρες τὴν Αδράστειαν αὐτῷ παφεγγυῶσαι καὶ τὸ 
“μὴ ὑπὲρ τοὺς ἀνθρώπους αἴρεσϑαι. ταύτας οἵ μαγοι 

αὐτοί φασιν ἁρμόττεσϑαι φοιτῶντες ἐς τὰ βασίλεια, 19 
» ᾽ -" - ΄ 

καλοῦσι δὲ αὐτὰς ϑεῶν γλώττας. περὶ δὲ τῶν μά- ΧΧΥΙ 
3 2 ἣν » γῶν ᾿Δπολλώνιος μὲν τὸ ἀποχρῶν εἴρηκε. συγγενέ- 

ν 2 ἴω ᾿ λ ἃ “ Ἁ Α 3 ΕΣ 

σϑαι γὰρ αὐτοῖς καὶ τὰ μὲν μαϑεῖν. τὰ δὲ ἀπελϑεῖν 

διδάξας, 4άμις δὲ τοὺς μὲν λόγους, οἷοι ἐγένοντο 
- Ξ: ᾽ - 

το ἀνδρὶ πρὸς τοὺς μάγους, οὐκ οἶδεν, ἀπαγοφεῦσαι τ 
γὰρ αὐτῷ μὴ συμφοιτᾶν παρ᾽ αὐτοὺς ἰόντι, λέγει δ᾽ 
οὐν φοιτᾶν αὐτὸν τοῖς μάγοις μεσημβοίας τε καὶ 
ἀμφὶ μέσας νύκτας. καὶ ἔρεσϑαί ποτε ..τί οἵ μάγοι; 

Ἁ 4 3 "] 9 , ἐς 

τὸν δὲ ἀποχρίνασϑαι ..«σοφοὶ μέν. ἀλλ᾽ οὐ πάντα." 
Ταυτὶ μὲν ὕστερον. ἀφικομένῳ δὲ αὐτῷ ἐς ΧΧΥΠ 

» [ν -" ’, 

Βαβυλῶνα ὁ σατράπης ὁ ἐπὶ τῶν μεγάλων πυλῶν 5ι 
Ἂ -“ -- 

᾿μαϑὼν ὅτι ὑπὲρ ἱστορίας ἥκοι, ὀρέγει χρυσὴν εἰκόνα 
τοῦ βασιλέως. ἣν εἰ μὴ προσκυνήσειέ τις, οὐ ϑεμιτὸν 
53 ἥὰ, ΟἹ νῶν. ΄, ᾿ - 

ἦν ἐσφοιτὰν ἔσω. πρεσβεύοντι μὲν οὖν παρὰ τοῦ 
- » ΄ 2 ΄ 

Ῥωμαίων ἄρχοντος οὐδεμία ἀνάγκη τούτου, παρὰ 535 
Υ̓ [χὰ Ἥ τ » μι ’ 

βαρβάρων δὲ ἥκοντι ἢ ἀφιστοροῦντι τὴν χώραν. εἰ 
μὴ τὴν εἰκόνα προϑεραπεύσειεν, ἄτιμον ἀπειλῆφϑαι᾽ 
χαὶ σατραπεύεται παρὰ τοῖς βαρβάροις τὰ οὕτως 

εὐήϑη. ἐπεὶ τοίνυν τὴν εἰκόνα εἶδε ..τίς“΄ ἔ οὗ- 9 99 
Ὲ Ξ τι 

τος; ἀκούσας δὲ ὅτι ὁ βασιλεύς ..οὗτος.““ εἶπεν «ὃν 30 
ὸ » ". ἐν ὑμεῖς προσκυνεῖτε, εἰ ἐπαινεθϑείη ὑπ᾽ ἐμοῦ καλὸς 

[2 εὐ κ - 

κἀγαϑὸς δόξας μεγάλων τεύξεται" “΄ καὶ εἰπὼν ταῦτα 
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διὰ πυλῶν ἤει. ϑαυμάσας δὲ ὁ σατράπης αὐτὸν ἐπη- 
κολούϑησέ τε καὶ κατασχὼν τὴν χεῖρα τοῦ ᾿“πολλω- 
νίου δι᾿ ἑρμηνέος ἤρετο ὄνομά τε αὐτοῦ καὶ οἶκον 
καὶ ὅ τι ἐπιτηδεύοι καὶ ἐφ᾽ ὅ τι φοιτῴη, καὶ ἀπογρα- 
ψάμενος ταῦτα ἐς γραμματεῖον στολήν τε αὐτοῦ καὶ 
εἶδος ἐκεῖνον μὲν περιμεῖναι κελεύει, δραμὼν δὲ 

ΧΧΥ͂ΤΙ αὐτὸς παρὰ τοὺς ἄνδρας. οἱ δὴ νομίζονται βασιλέως 
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Ξ 3 ΡΟΣ οὐ ς ἐΟ. ΄ ΄ Ὁ ΄ 
ὦτα, ἀνατυποῖ τὸν “πολλῶώνιον προειπῶν. οτι μήτε 

-- ΄ 3 , Ε Ὃ Ὺ 

προσκυνεῖν βούλεται μὴητε τι ἀνϑρῶώπῷῳ ἔοικεν οἱ 

δὲ ἄγειν κελεύουσι τιμῶντά τε καὶ μηδὲν ὕβρει πράτ- 
ΞΣ ΄ ς ῇ . 

τοντα. ἐπεὶ δὲ ἡλϑεν. ἤρετο αὐτὸν ὁ πρεσβύτατος ὃ 
᾿ ΄ - , τ "» «ς 

τι μαϑὼν καταφρονήσειε τοῦ βασιλέως. ὁ δὲ «οὔπω 
ἔφη ..«κατεφρόνησα.““ ..«καταφρονήσειας δ᾽ ἄν; πά- 

;ὔ Ἁ 3 Ξ Ἵἤ ΄ 

λιν ἐρομένου «νὴ 40 “εἶπεν .«ἦν γε ξυγγενόμενος 
μὰς ᾿Ξ λ , ᾽- ᾿ Ε] ϑὸ [χὴ ς ΄ ςς 3 ΄ δὲ 

μὴ καλόν τε καὶ ἀγαϑὸν εὕρω αὐτόν.“ .«ἀπάγεις δὲ 
ὕ 9 - - "ν Ἅ' ΄ 3 

δὴ τίνα αὐτῷ δῶρα,“ τοῦ δὲ αὖ τήν τε ἀνδρείαν 
καὶ δικαιοσύνην καὶ τὰ τοιαῦτα φήσαντος .-«πότερον.“" 
- - ᾽ "“ (ςς ν κά Ξ 3 9 ς 

ἔφη. οοῶς οὐκ ἔχοντι; “μα «4{0.." εἶπεν ..αλλ ὡς 
τα " τ - 

μαϑησομένῳ χρῆσϑαι. ἣν ἔχῃ αὐτάς.“ οακαὶ μὴν 
, ς 2: ς Βο "Ἐὸ 

χρώμενος τούτοις“ ἔφη ..τήν τε βασιλείαν. ἣν ὁρᾶς, 

ἀπολωλυῖαν αὐτῷ ἀνέλαβε τόν τε οἶκον ἐπανήγαγε 
» 3 ΄ ΄ 

τοῦτον οὐκ ἀπόνως, οὐδὲ ῥαϑύμως.““ .«ποστὸν δὲ 
- "“ - 2 - δὴ τοῦτο ἔτος τῇ ἀνακτηϑείσῃ ἀρχῇ; .«ἱρέτου““ 

2 2 ΄ ΄ » - 3 ’ 
ἔφη ..«ἀρχύμεϑα. δύο ἤδη που μῆνες.“ ἀναστήσας 
οὖν. ὥσπερ εἰώϑει, τὴν γνώμην ..«ὦ σωματοφύλαξ. ““ 

Ξ ἈΦ΄, , Ἄ τὸ ς εἶπεν ..ἢ ὁ τί σὲ προσήκει καλεῖν, Δαρεῖος ὁ Κύ- 
ρου καὶ ᾿Δρταξέρξου πατὴρ τὰ βασίλεια ταῦτα κατα- 
σχὼν ἑξήκοντα. οἶμαι. ἔτη λέγεται τελευτὴν ὑπο- 
πτεύσας τοῦ βίου τῇ δικαιοσύνῃ ϑῦσαι. καὶ .«ὦ 
δέσποινα.“ εἰπεῖν. ..«ἢ τίς ποτε εἶ“ ὥσπερ ἐπιϑυ- 

- » 

μήσας μὲν πάλαι τῆς δικαιοσύνης. οὔπω δὲ αὐτὴν 
, “ἃ - ᾿ -- 

γιγνώσκων. οὐδὲ δοκῶν κεκτῆσθαι. τῶ παῖδέ τε 
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οὕτως ἀμαϑῶς ἐπαίδευσεν. ὡς ὕπλα ἐπ᾽ ἀλλήλους 
» ΕΣ ας - δε 4 κδ ει» ς 
ἄρασϑαι. καὶ ὁ μὲν τρωϑῆναι, ὁ δὲ ἀποθανεῖν ὑπὸ 

ΕΑΝ 5. Ἅ, - "» 9 8.5. 5 » 
τοῦ ἑτέρου. σὺ δ΄ ἤδη τοῦτον ἴσως οὐδ᾽ ἐν τῷ βα- 

σιλείῳ ϑρόνῳ καϑῆσϑαι εἰδότα ξυνειληφέναι ὁμοῦ 
πάσας ἀρετὰς βούλει καὶ ἐπαίρεις αὐτὸν σοὶ φέρων. 
οὐκ ἐμοί, κέρδος. εἰ βελτέων γένοιτο.“ βλέψας οὖν 
φ ΄ 2 Ἁ , [ ςς - - 

ὁ βάρβαρος ἐς τὸν πλησίον «ἕρμαιον ἔφη ..ϑεῶν 

τις ἄγει τουτονὶ τὸν ἄνδρα ἐνταῦϑα. ἀγαϑὸς γὰρ 
ξυγγενόμενος ἀγαϑῷ πολλῷ βελτίω τὸν βασιλέα ἡμῖ : ψ,ενομι 5 ἡπκεστον ἜΡῃ : ημιν 

"» , Ἁ 

ἀποφανεῖ καὶ σωφρονέστερον καὶ ἡδίω. ταυτὶ γὰρ 
διαφαίνεται τοῦ ἀνδρός.“ ἐσέϑεον οὖν εὐαγγελιξό- 
μενοι πᾶσιν, ὅτι ἀνὴρ ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις 
ἑστήκοι σοφός τε καὶ Ἕλλην καὶ ξύμβουλος ἀγαϑός. 
ἐπεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀνηγγέλη ταῦτα, ἔτυχε μὲν ϑύων 
παρόντων αὐτῷ τῶν μάγων, τὰ γὰρ ἱερὰ ὑπ᾽ ἐκεί- 

- 3 - δ, ξ -" 

νοις δρᾶται, καλέσας δὲ αὐτῶν ἕνα . ἥκεις ἔφη ..τὸ 
ἐνύπνιον, ὃ διηγούμην σοι τήμερον ἐπισκοπουμένῳ 

-“ 3 -“ - - 

μὲ ἐν τῇ εὐνῇ.“ ὄναρ δὲ ἄρα τῷ βασιλεῖ τοιοῦτον 
ΩΝ εν ἕχς 2 , Ξ- - κδο Κα Ἃ ι ἀφῖκτο᾽ ἐδόκει ᾿Αρταξέρξης εἶναι ὁ τοῦ Ξέρξου καὶ 
μεϑεστηκέναι ἐς ἐχεῖνον τὸ εἶδος. περιδεῶς τε εἶχε, 
μὴ ἐς μεταβολὴν ἤδη τὰ πράγματα ἥκῃ αὐτῷ ἐς 
τοῦτο ἐξηγουμένῳ τὴν μεταβολὴν τοῦ εἴδους. ἐπεὶ 
δὲ ἤκουσεν Ἕλληνά τε καὶ σοφὸν εἶναι τὸν ἥκοντα, 
ἐσῆλϑεν αὐτὸν Θεμιστοκλῆς ὁ ᾿4ϑηναῖος. ὃς ἀπὸ 
Ἑλλήνων ποτὲ ἥκων ξυνεγένετο τῷ ᾿Αρταξέρξῃ καὶ : 
πολλοῦ ἄξιον ἐκεῖνόν τε ἐποίησεν ἑαυτόν τε παρ- 
ἔσχετο. καὶ προτείνας τὴν δεξιὰν ..κάλει,““ ἔφη .«καὶ 

᾿ Ἢ Ἀ 3 Ν -" , ᾽ ’, 

γὰρ ἂν καὶ ἀπὸ τοῦ καλλίστου ἄρξαιτο ξυνϑυσας 
΄ ςς Ἄν ν κ ᾿ , 

τε καὶ ξυνευξάμενος.“ εἰσήει μὲν δὴ παραπεμπομε- 
Ἁ ’ Α “ὕἷ ες -» 

νος ὑπὸ πλειόνων, τουτὶ γὰρ ὥοντο καὶ τῷ βασιλεῖ 

χαρίξεσϑαι μαϑόντες ὡς χαίροι ἀφιγμένῳ. διὼν δὲ 
ἐς τὰ βασίλεια οὐ διέβλεψεν ἐς οὐδὲν τῶν ϑαυμαΐξο- 
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μένων, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁδοιπορῶν διήει αὐτά, καὶ καλέ- 
Ρ ΄ τ ͵΄ » 

σας τὸν “Ιἄμιν .«ἤρου με΄ ἔφη .-πρώην, ὅ τι ὄνομα 
Ξ - ΤΡ ΣΎ Σς τῇ ς ᾿, 
ἦν τῇ Παμφύλῳ γυναικί, ἣ δὴ Σαπφοῖ τε ὁμιλῆσαι 

τι ᾿ " 

λέγεται καὶ τοὺς ὕμνους, οὖς ἐς τὴν άρτεμιν τὴν 
, τ ᾿ 

5 Περγαίαν ἄδουσι, ξυνϑεῖναι τὸν Αἰολέων τε καὶ 
΄ ᾿ ΄ ςς 2. [4 ΚΝ Ἂ Α δὲ » 

Παμφύλων τρόπον.“ .,«ἠρόμην.“ ἔφη ..τὸ δὲ ὄνομα 
Ξ 53 Ξ 3 - ἘΦ’, ΄ 

οὐκ εἶπας.““ «οὐκ, ὦ χρηστέ, εἶπον, ἀλλ᾽ ἐξηγούμην 
» 3 

σοι τοὺς νόμους τῶν ὕμνων καὶ τὰ ὀνόματα καὶ ὅπη 
᾿ ) , Π . 2 ΄ ΄ ι ὯΝ Ἑ 

τὰ Αἰολέων ἐς τὸ ἀκρότατον τε καὶ τὸ ἴδιον Παμ- 
, , Α ν » ᾿ - ᾽ ΄ 

το φύλων παρήλλαξε᾽ πρὸς ἀλλῳῷ μετὰ ταῦτα ἐγενο- 
» 93 Ξ 

μὠεϑα, καὶ οὐκέτ᾽ ἤρου μὲ περὶ τοῦ ὀνόματος" κα- 
λεῖται τοίνυν ἡ σοφὴ αὕτη “Ιαμοφύλη, καὶ λέγεται 

-" ἷΆ ες ἷἶἦἍἶ 

τὸν Σαπφοῦς τρύπον παρϑένους τε ὁμιλητρίας κτή- 
σασϑαι ποιήματά τε ξυνϑεῖναι τὰ μὲν ἐρωτικά. τὰ 

. "“ ͵ ᾽ δ; 5: Ἢ ΄ 
ι5 δὲ ὕμνους. τά τοι ἐς τὴν Ἄρτεμιν καὶ παρῴδηται 

.» ΓΉΡΕΣΣ ρὲ ξυλῚ - ΄ Ξ (ςς “ ν ι 
αὐτῇ καὶ ἀπὸ τῶν Σαπφῴων ῇσται.“΄ ὅσον μὲν δὴ 
3 6 Ὡς - , ἃ, ἂτ ΓῚ ᾿ 

ἀπεῖχε τοῦ ἐκπεπλῆχϑαι βασιλέα τε καὶ ογκον, ἐδὴ - 
- Α 3 -» “, ξ “ Ἁ -" 

λου τῷ μηδὲ ὀφϑαλμῶν ἄξια ἡγεῖσθαι τὰ τοιαῦτα, 
3 Δ. 7 , , ΩΣ ΄ ς τ 
ἄλλα ἑτέρων πέρι διαλέγεσϑαι κἀκεῖνα δήπου ηγεῖ- 

ΡΣ ΤΕΣ πὸ τὰς τ, δ ν ΄ Ἢ 
ΧΧΧΙ σϑαι ὁρᾶν. προΐδων δὲ ὁ βασιλεὺς προσιόντα. καὶ 

» » - 3 ὁ 

51 γάρ τι χαὶ μῆκος ἡ τοῦ ἱεροῦ αὐλὴ εἶχε, διελάλησέ 
τε πρὸς τοὺς ἐγγύς. οἷον ἀναγιγνώσκων τὸν ἄνδρα, 

, 2 Ὁ 

πλησίον τε ἤδη γιγνομένου μέγα ἀναβοήσας «οὗτος 
" ς 3 

ἔφη ..ὁ ᾿Δπολλώνιος, ὃν Μεγαβάτης ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς 
95 ἰδεῖν ἐν ᾿Δντιοχεία φησὶ ϑαυμαξόμενον τε καὶ προσ- 
κυνούμενον ὑπὸ τῶν σπουδαίων, καὶ ἀπεξωγράφησέ 
μοι τότε τοιοῦτον αὐτόν. ὁποῖος ἥκει. προσελθόντα 
δὲ χαὶ ἀσπασάμενον προσεῖπέ τε ὁ βασιλεὺς φωνῇ 
Ἑλλάδι καὶ (δὴ) ἐκέλευσε ϑύειν μετ᾽ αὐτοῦ" λευκὸν 

18. 8 δὲ ἄρα ἵππον τῶν σφόδρα Νισαίων καταϑύσειν 
ἔμελλε τῷ Ἡλίῳ φαλάροις κοσμήσας, ὥσπερ ἐς πομ- 

΄ ᾿ις "Ὁ , ἘΣ - - -" 

πήν, ὁ δ᾽ ὑπολαβὼν ..σὺ μέν, ὦ βασιλεῦ, ϑῦε,“ ἔφη, 

38. 
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τὸν σαυτοῦ τρόπον, ἐμοὶ δὲ ξυγχώρησον ϑῦσαι τὸν 
ἐμαυτοῦ" ““ καὶ δραξάμενος τοῦ λιβανωτοῦ, .“Ἤλιε."" 
ἔφη, ..πέμπε μὲ ἐφ᾽ ὅσον τῆς γῆς ἐμοί τε καὶ σοὶ 

40 δοκεῖ, καὶ γιγνώσκοιμι ἄνδρας ἀγαϑούς. φαύλους δὲ 
μήτε ἐγὼ μάϑοιμι μήτε ἐμὲ φαῦλοι.“ καὶ εἰπὼν 5 
ταῦτα τὸν λιβανωτὸν ἐς τὸ πῦρ ἧκεν, ἐπισκεψάμενος 
δὲ αὐτὸ ὅπη διανίσταται καὶ ὅπη ϑολοῦται καὶ ὁπό- 
σαις κορυφαῖς ἄττει καί που καὶ ἐφαπτόμενος τοῦ 
πυρός, ὅπη εὔσημόν τε καὶ καϑαρὸν φαίνοιτο ...ϑύε." 
ἔφη. "λοιπόν, ὦ βασιλεῦ, κατὰ τὰ σαυτοῦ πάτρια. 19 
τὰ γὰρ πάτρια τἀμὰ τοιαῦτα.“ καὶ ἀνεχώρησε τῆς ΧΧΧΙΙ 
ϑυσίας. ὡς μὴ κοινωνοίη τοῦ αἵματος. μετὰ δὲ τὴν 
ϑυσίαν προσῆλϑε καὶ ..ὦ βασιλεῦ,“ ἔφη ..τὴν φωνὴν 
τὴν Ελλάδα πᾶσαν γιγνώσκεις. ἢ σμικρὰ αὐτῆς ὑπὲρ 
τοῦ εὐξυμβόλου ἴσως καὶ τοῦ μὴ ἀηδὴς δοκεῖν. εἴ 15 
τις ἀφίκοιτο Ἕλλην; ““. πᾶσαν“ εἶπεν ..ἴσα τῇ ἐγχω- 
ρέῳ ταύτῃ. καὶ λέγε ὅ τι βούλει. διὰ τοῦτο γάρ που 
ἐρωτᾷς“ ..διὰ τοῦτο“ ἔφη ..καὶ ἄκουε" ἡ μὲν ὁρμή 
μοι τῆς ἀποδημίας ἸΙνδοί εἰσι. παρελϑεῖν δὲ οὐδ᾽ 
ὑμᾶς ἐβουλήϑην. σέ τε ἀκούων ἄνδρα. οἷον ἐξ ὄνυ- 90 
χος ἤδη ὁρῶ, σοφίαν τε. ἥπερ ὑμῖν ἐστιν ἐπιχώριος 
μελετωμένη μάγοις ἀνδράσι. κατιδεῖν δεόμενος. εἰ 
τὸ ϑεῖα, ὡς λέγονται, σοφοί εἰσι᾿ σοφία δὲ ἐμοὶ Πυ- 
ϑαγόρου Σαμίου ἀνδρός, ὃς ϑεούς τε ϑεραπεύειν 

ὧδέ με ἐδιδάξατο καὶ ξυνιέναι σφῶν ὁρωμένων τε 35 
καὶ οὐχ ὁρωμένων φοιτᾶν τε ἐς διάλεξιν ϑεῶν καὶ 

41 γηίνῳ τούτῳ ἐρίῳ ἐστάλϑαι, οὐ γὰρ προβάτου ἐπέχϑη. 
ἀλλ᾽ ἀκήρατος ἀκηράτων φύεται ὕδατός τε καὶ γῆς 
δῶρα ὀϑόνη" καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ἄνετον τῆς κόμης ἐκ 
Πυϑαγόρου ἐπήσκησα, καὶ τὸ καϑαρεύειν ξῴου βο- 30 
ρᾶς ἐκ τῆς ἐκείνου μοι σοφίας ἥκει. ξυμπότης μὲν 
δὴ καὶ κοινωνὸς δαστώνης ἢ τρυφῆς οὔτ᾽ ἄν σοι 

ῬμηΠοκέγδεβ θα. Καγξοῖ. 3 



24 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ Πῖ, 88. Ρ. 19. 

, ἜΘ ΟἿΑ ὙΕ. 3 ΄ , ΕΥ5.ε κα 
γενοίμην οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ οὐδενί. φροντέδων δὲ ἀπο-- 

" “ 
ρῶν τὲ καὶ δυσευρέτων δοίην ἂν λύσεις οὐ γιγνώ- 
σκῶν τὰ πρακτέα μόνον. ἀλλὰ καὶ προγιγνώσκων."“ 

-»ἭὝ ς Ψ' Ἁ ἵ » ,’ὕ Ἁ “ 

ταῦτα ὁ Ζαμις μὲν διαλεχϑῆναί φησι τὸν ἄνδρα, 

ο᾽Απολλώνιος δὲ ἐπιστολὴν αὐτὰ πεποίηται. πολλὰ 
κ ἢ 5 5») - δ 2 ΄ , ᾽ 

δὲ χαὶ ἄλλα τῶν ἑαυτῷ ἐς διαλεξιν εἰρημένων ἐς 
ἐπιστολὰς ἀνετυπώσατο. 

ΧΧΧΠῚ Ἐπεὶ δὲ χαίρειν ὁ βασιλεὺς ἔφη καὶ ἀγάλλεσϑαι 

19 

ἥκοντι μᾶλλον. ἢ εἰ τὰ Περσῶν καὶ Ἰνδῶν πρὸς 
το τοῖς οὐσιν αὐτῷ ἐχτήσατο, ξένον τε ποιεῖσϑαι καὶ 

κοινωνὸν τῆς βασιλείου στέγης. ..εἰ ἐγώ σε, ὦ βασι- 
λεῦ.““ εἶπεν ..ἐς πατρίδα τὴν ἐμὴν Τύανα ἥκοντα 

ΒΤ Ψὶ ᾽ ἘΞ τ νν-, ΄ ἊΣ κ᾿ ΒΩ ςς ν »ῆςς ἠξίουν οἰκεῖν οὐ ἐγώ. οἰκῆσαι ἂν ἤρας ;““ «μὰ “0 
εἶπεν ..εἶ μὴ τοσαύτην γε οἰκίαν οἰκήσειν ἔμελλον, 

5 ΄ 

τι. ὁπόσην δορυφόρους τε χαὶ σωματοφύλακας ἐμοὺς 
ΠΣ Ὁ ΤΕ -» , ςς ς »» ἪΝ ἘΣ ἢ ς αὐτόν τε ἐμὲ λαμπρῶς δέξασθαι.“ ..Ὁὁ αὐτὸς οὖν 

ἔφη ..καὶ παρ᾽ ἐμοῦ λόγος᾽ εἰ γὰρ ὑπὲρ ἐμαυτὸν 
οἰκήσω. πονήρως διαιτήσομαι. τὸ γὰρ ὑπερβάλλον 
λυπεῖ τοὺς σοφοὺς μᾶλλον ἢ ὑμᾶς τὸ ἐλλεῖπον ἕενι- 

90 ζέτω μὲ οὖν ἰδιώτης ἔχων ὁπόσα ἐγώ, σοὶ δὲ ἐγὼ 
Ψ ς , 4 ςς ς [4 

ξυνέσομαι ὁπόσα βούλει.“ ξυνεχῶρει ὁ βασιλεύς. 
ς Υ 3 ,ὔ 2 δ ἀνα, , Α μ 7 

ὡς μὴ ἀηδές τι αὐτῷ λάϑοι πράξας. καὶ ὥκησε παρ 
ἀνδρὶ Βαβυλωνίῳ στῷ τε καὶ ἄλλως γενναίῳ 

9 δε, Ἀν τ 191 Ξ - ω Ἄ Ἐν ξ τ τ ς ὙΣ ες 
δειπνοῦντι δὲ ἤδη εὐνοῦχος ἐφίσταται τῶν τὰς ἀγγε- 
λίας διαφερόντων καὶ προσειπὼν τὸν ἄνδρα .«βασι- 
λεὺς“ ἔφη ..δωρεῖταί σε δέκα δωρεαῖς καὶ ποιεῖται 
κύριον τοῦ ἐπαγγεῖλαι αὐτάς. δεῖται δέ σου μὴ μικρὰ 
αἰτῆσαι. μεγαλοφροσύνην γὰρ ἐνδείξασϑαι σοί τε 
καὶ ἡμῖν βούλεται.“ ἐπαινέσας δὲ τὴν ἐπαγγελίαν 

, Ε ΡΞ 80 οπότε οὖν χρὴ αἰτεῖν; ““ ἤρετο. ὁ δὲ .«αὔριον““ ἔφη. 
[χ ἢ , ,],͵ 

καὶ ἅμα ἐφοίτησε παρὰ πάντας τοὺς βασιλέως φίλους 
τε χαὶ ξυγγενεῖς. παρεῖναι κελεύων αἰτοῦντι καὶ 

τῷ ὧι 
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Βον-" ΄- 
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-" ΄ , 

τιμωμένῳ τῷ ἀνδρί. φησὶ δὲ ὁ “μις ξυνιέναι μέν. 
ὅτι μηδὲν αἰτήσοι. τόν τε τρόπον αὐτοῦ καϑεωρακῶς 

καὶ εἰδὼς εὐχόμενον τοῖς ϑεοῖς εὐχὴν τοιαύτην. .«ὦ 
ϑεοί. δοίητε μοι μικρὰ ἔχειν καὶ δεῖσϑαι μηδενός." 
ἐφεστηκότα μέντοι ὁρῶν καὶ ἐνθυμουμένῳ ὅμοιον 
οἴεσθαι ὡς αἰτήσοι μέν. βασανίζξοι δέ, ὃ τι μέλλει 

αἰτήσειν. ὁ δὲ ἑσπέρας ἤδη ὦ ΖΙάμι."" ἔφη. ῳϑεωρῶ 

πρὸς ἐμαυτόν. ἐξ ὅτου ποτὲ οἵ βάρβαροι τοὺς εὐνού- 
χους σώφρονας ἡγοῦνται καὶ ἐς τὰς γυναικωνίτιδας 

- ζ " 5. ΄ 

ἐσάγονται.“5 , «ἀλλὰ τοῦτο.““ ἔφη ..ὦ ᾿Ζπολλώνιε, καὶ 
»" 5 ΕῚ Ἁ ᾿ ε Α Ἁ 3 ΄ 

παιδὶ δήλον᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἡ τομὴ τὸ ἀφροδισιάξειν 
»- - ἜΣ ΤΥΑ , , 

ἀφαιρεῖται σφᾶς. ἀνεῖνταί σφισιν αἵ γυναικωνίτιδες. 
κἂν ξυγκαϑεύδειν ταῖς γυναιξὶ βούλωνται.“ . τὸ δὲ 
ἐρᾶν“ εἶπεν ..ἢ τὸ ξυγγίγνεσϑαι γυναιξὶν ἐχτετμῆ- 

βίωτος Ἐσέ τ τὰν ςς “ , σϑαι αὐτοὺς οἴει“ ..«ἀμφω." ἔφη ..εἰ γὰρ σβεσϑείη 
᾿ ΄ ξ-..9 τ δὼ ᾿ - 2. Ὁ. ὦὖὦ 

τὸ μόριον ὑφ οὐ τοῦ εἰύροπες τὸ σῶμα. οὐδ᾽ ἂν τὸ 
ς ς Ἀ ᾿Ὶ ΕῚ κ 2) “4 

ἐρᾶν ἐπέλϑοι οὐδενί.“ ὁ δὲ βραχὺ ἐπισχὼν. .«αὔριον. 

ἔφη ..«ὦ Ζάμι. μάϑοις ἄν. ὅτι καὶ εὐνούχοι ἐρῶσι 
᾿ ας ’ »“ ᾿ ἈΣΤΣς ι - 3 

καὶ τὸ ἐπιϑυμητίικον. ὅπερ ἐσάγονται δια τῶν ὀφϑαλ- 
" 2 3 , - 3 Ἄνε ὧς ’ 

μῶν. οὐκ ἀἁπομαραίνεται σφῶν. ἀλλ ἕμμένει ϑερμον 9, 

τε καὶ ξώπυρον. δεῖ γάρ τι περιπεσεῖν. ὃ τὸν σὸν 
ἐλέγξει λόγον. εἰ δὲ καὶ τέχνη τις ἦν ἀνθρωπεία 
τύραννός τε καὶ δυνατὴ τὰ τοιαῦτα ἐξωϑεῖν τῆς 
γνώμης. οὐκ ἄν μοι δοκῶ τοὺς εὐνούχους ποτὲ ἐς 
τὰ τῶν σωφρονούντων ἤϑη προσγράψαι κατηναγκα-: 

’ Ἁ ’ Ἀ ᾿͵ ’ὔ ΡῚ Α Ἁ 

μένους τὴν σωφροσυνὴν καὶ βιαίῳ τέχνῃ ἕς τὸ μὴ 

ὡ μ 

-" 3 ΄ ΄, 

ἐρᾶν ἠγμένους. σωφροσύνη γὰρ τὸ ὀρεγόμενόν τε 
ς ΞΞ τς ᾿ ΡΣ 

καὶ ὁρμῶντα μὴ ἡττᾶσϑαι ἀφροδισίων. ἀλλ ἀπέχε- 
σϑαι καὶ κρείττω φαίνεσθαι τῆς λύττης ταύτης." 
ς ᾿ 53 ς » 53 
ὑπολαβὼν οὖν ὁ ΖΙάμις .«ταῦτα μὲν καὶ αὐϑις ἐπι-: 
σκεψόμεθα." ἔφη ..ὦ ᾿ἀπολλώνιε, ἃ δὲ χρὴ ἀποκρέ- 
νασϑαι αὔριον πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως ἐπαγγελίαν 

53 
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» ΕἿΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ ΠῚ, 86. Ρ. 90. 
ἔνω 

λαμπρὰν οὖσαν διεσκέφϑαι προσήκει. αἰτήσεις μὲν 
γὰρ ἴσως οὐδέν. τὸ δ᾽ ὅπως ἂν μὴ ἄλλῳ, φασί, 
τύφῳ παραιτεῖσϑαι δοκοίης, ἅπερ ἂν ὁ βασιλεὺς διδῷ, 
τοῦτο ὅρα καὶ φυλάττου αὐτό. ὁρῶν οἵ τῆς γῆς εἰ 48 

5 καὶ ὅτι ἐπ᾽ αὐτῷ κείμεϑα. δεῖ δὲ φυλάττεσθαι δια- 
βολάς, ὡς ὑπεροψίᾳ χρώμενον. γιγνώσκειν τε ὡς νῦν 
μὲν ἐφόδιά ἐστιν ἡμῖν ὁπόσα ἐς Ἰνδοὺς πέμψαι. ἐπαν - 
ιοῦσι δὲ ἐκεῖϑεν οὔτ᾽ ἂν ἀποχρήσαι ταῦτα, γένοιτο 
δὲ οὐκ ἂν ἕτερα.“ καὶ τοιᾷδε ὑπέϑαλπεν αὐτὸν τέ- 

ΧΧΧΥ χνῇῃ; μὴ ἀπαξιῶσαι λαβεῖν. ὅ τι διδοίη, ὁ δὲ ᾽4πολ- 
τι λώνιος ὥσπερ ξυλλαμβάνων αὐτῷ τοῦ λόγου »παρα- 
δειγμάτων δὲ.“ εἶπεν »Ὁ Ζάμι, ἀμελήσεις ; ἐν οἷς 
ἐστιν, ὡς 4ἰσχίνης μὲν ὁ τοῦ Τυσανίου παρὰ Ζ4ιο-. 
νύσιον ἐς Σικελίαν ὑπὲρ χρημάτων ὥχετο, Πλάτων 

ι δὲ τρὶς ἀναμετρῆσαι λέγεται τὴν Χάρυβδιν ὑπὲρ 
πλούτου Σικελικοῦ, ᾿Δρίστιππος δὲ ὁ Κυρηναῖος καὶ 
Ἑλίκων ὁ ἐκ Κυξίκου καὶ Φύτων, ὅτ᾽ ἔφευγεν, ὃ Ῥη- 
γῖνος, οὕτω τι ἐς τοὺς Διονυσίου κατέδυσαν ϑησαυ- 
ρούς. ὡς μόγις ἀνασχεῖν ἐκεῖϑεν. καὶ μὴν καὶ τὸν 

90 Κνίδιόν φασιν Εὔδοξον, ἐς Αἴγυπτόν ποτε ἀφικόμε- 
νον ὑπὲρ χρημάτων τε ὁμολογεῖν ἥκειν καὶ διαλέγε- 
σϑαι τῷ βασιλεῖ ὑπὲρ τούτου, καὶ ἵνα μὴ πλείους ὁ 
διαβάλλω, Σπεύσιππον τὸν ᾿“ϑηναῖον οὕτω τι ἐρασι- 
χφήματον γενέσθαι φασίν. ὡς ἐπὶ τὸν Κασάνδρου 

20. 5. γάμον ἐς Μακεδονίαν κωμάσαι ποιήματα ψυχρὰ ξυν- 
ϑόντα, καὶ δημοσίᾳ ταῦϑ'᾽ ὑπὲρ χρημάτων ς ἄσαι. ἐγὼ 
ὃὲ; ἡγοῦμαι, ὦ Δάμι, τὸν ἄνδρα τὸν σοφὸν πλείω 
κινδυνεύειν ἢ οἱ πλέοντές τε καὶ ξὺν ὅπλοις μαχό- 

μένοις φϑόνος γὰρ ἐπ᾿ αὐτὸν στείχει καὶ σιωπῶντα 44 
καὶ φϑεγγόμενον καὶ ξυντείνοντα καὶ ἀνιέντα κἂν 
πὰρελϑῇ τι κἂν προσέλϑῃ τῷ κἂν προσείπῃ κἂν μὴ 
προφείπῃ, δεῖ δὲ πεφράχϑαι τὸν ἄνδρα γιγνώσκειν 

ΓΔ," 

ων στον 
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τε ὡς ἀργίας μὲν ἡττηϑεὶς ὁ σοφὸς ἢ χολῆς ἢ ἔρω- 
τος ἢ φιλοποσίας ἢ ἑτοιμότερόν τε τοῦ καιροῦ πράξας 
ἴσως ἂν καὶ ξυγγνώμην φέροντο, χρήμασι δὲ ὑπο- 
ϑεὶς ἑαυτὸν οὔτ᾽ ἂν ξυγγινώσκοιτο καὶ μισοῖτ᾽ ἄν, 
ὡς ὁμοῦ πάσας κακίας συνειληφῶς" μὴ γὰρ ἂν ἧτ- 
τηϑῆναι χφημάτων αὐτόν, εἰ μὴ γαστρὸς ἥττητο καὶ 
ἀμπεχόνης καὶ οἴνου καὶ τοῦ ἐς ἑταίρας φέρεσθαι. 
σὺ δ᾽ ἴσως ἡγῇ τὸ ἐν Βαβυλῶνι ἁμαρτεῖν ὀος 
εἶναι τοῦ ᾿ἀϑήνησιν ἢ Ὀλυμπίασιν ἢ Πυϑοῖ, καὶ οὐκ 

ἐνθυμῇ ὅτι σοφῷ ἀνδρὶ Ἑλλὰς πάντα καὶ οὐδὲν 
ἔρημον ἢ βάρβαρον χωρίον οὔτε ἡγήσεται ὁ σοφὸς 
οὔτε νομιεῖ ξῶν γε ὑπὸ τοῖς τῆς ἀρετῆς ὀφϑαλμοῖς, 
καὶ βλέπει μὲν ὀλίγους τῶν ἀνθρώπων. μυρίοις δ᾽ 
ὄμμασιν αὐτὸς ὁρᾶται. εἰ δὲ καὶ ἀϑλητῇ ξυνῆσϑα 
τούτων τινί, ὥ “άμι, οὗ παλαΐίειν τε καὶ παγκρα- 
τιάξειν ἀσκοῦσιν. ἄρα ἂν ἠξίους αὐτόν. εἰ μὲν Ὀλύμ- 
πια ἀγωνίζοιτο καὶ ἐς ᾿δρκαδίαν ἴοι. γενναῖόν τε καὶ 
ἀγαϑὸν εἶναι, καὶ νὴ 4, εἰ Πύϑια ἄγοιτο ἢ Νέμεα, 
ἐπιμελεῖσϑαι τοῦ σώματος, ἐπειδὴ φανεροὶ οἵ ἀγῶνες 
καὶ τὰ στάδια ἐν σπουδαίῳ τῆς Ελλάδος. εἰ δὲ ϑύοι 
Φίλιππος Ὀλύμπια πόλεις ἡρηκῶς ἢ ὁ τούτου παῖς 
2 - “- ᾿ - ν ᾿Δλέξανδρος ἐπὶ ταῖς ἑαυτοῦ νίκαις ἀγῶνα ἄγοι. χεῖ- 
ρον ἤδη παρασκευάξειν τὸ σῶμα καὶ μὴ φιλονίκως 
ἔχειν, ἐπειδὴ ἐν Ὀλύνϑῳ ἀγωνιεῖται ἢ Μακεδονία 
ἢ Αἰγύπτῳ. ἀλλὰ μὴ ἐν Ἕλλησι καὶ σταδίοις τοῖς : 
4 “ἰς ἐξ ς Ἀ Α Ἁ - ΄ ’ ς ͵ ΄ 

ἐκεῖ,“ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν λόγων τούτων ὁ Ζάμις ουτῶ 
Ὁ ’ - Κ ΄ 3 Ω διατεϑῆναί φησιν. ὡς ξυγκαλύψασθϑαί τε ἐφ᾽ οἷς 

3 τς κι " ὃ, Ῥ Ε να. ΄ 
αὐτὸς εἰρηκὼς ἔτυχε παραιτεῖσϑαί τε τὸν Απολλω- 

ν᾿ τ χοῦ ας νιον ξυγγνώμην αὐτῷ ἔχειν. εἰ μήπω κατανενοηχῶς 
αὐτὸν ἐς ξυμβουλίαν τε καὶ πειϑὼ τοιαύτην ὥρμη- ὃ 

σεν. ὁ δὲ ἀναλαμβάνων αὐτὸν οϑαρρει." ἔφη ..οὐ 
γὰρ ἐπίπληξιν ποιούμενος, ἀλλὰ τοὐμὸν ὑπογράφων 
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᾿ 

ΧΧΥῚ σοι ταῦτα εἶπον.“ ἀφικομένου δὲ τοῦ εὐνούχου καὶ 45. 
καλοῦντος αὐτὸν παρὸ τὸν βασιλέα ἀφίξομαι," 

εἶπεν »Ἐπειδὰν τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὖ μοι ἔχῃ.“ 
ϑύσας οὖν καὶ εὐξάμενος ἀπήει περιβλεπόμενός τε 
καὶ ϑαυμαξόμενος τοῦ σχήματος. ὡς δὲ ἔσω παρ- 
ῆλϑε. »δίδωμέ σοι" ἔφη ὁ βασιλεὺς »δέκα δωρεὰς 
ἄνδρα δὲ ἡγούμενος ; οἷος οὔπω τιβ ἀπὸ Ἑλλήνων 

δεῦρ᾽ ἦλθεν." ὁ δὲ ὑπολαβὼν ..οὐ πάσας.“ εἶπεν 
«ὦ βασιλεῦ. παραιτήσομαι. .«μίαν δέ, ἣν ἀντὶ πολ- 

το λῶν δεκάδων αἱροῦμαι. προϑύμως αἰτήσω"““ καὶ 
ἅμα τὸν περὶ τῶν ᾿Ερετριέων διῆλθε λόγον ἀναλα- 
βὼν ἀπὸ τοῦ “Ὡάτιδος. .«αἰτῶ οὖν““ ἔφη ..«μὴ περι- 
κόπτεσϑαι τοὺς ἀϑλίους τούτους τῶν ὁρέων τε καὶ 

τοῦ λόφου. ἀλλὰ νέμεσϑαι σφᾶς μέτρον τῆς γῆς. ὃ 
5. ΖΙαρεῖος ἐνόμισε, δεινὸν γάρ. εἰ τῆς αὑτῶν ἐκπεσόν- 
τες μηδ᾽ ἣν ἀντ᾽ ἐκείνης ἔχουσιν. ἕξουσιν.“ ξυντι- 
ϑέμενος οὖν ὁ βασιλεὺς »» Ἐρετριεῖς" εἶπεν »ἐῃ μὲν 
τὴν χϑὲς ἡμέραν ἐμοῦ τε πολέμιοι, καὶ πατέρων ἐμῶν 
ἤσαν. ἐπειδὴ ὅπλων ποτὲ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἦρξαν, καὶ παρ- 

8. ἑωρῶντο, ὡς τὸ γένος αὐτῶν ἀφανισϑείη, λοιπὸν 
δὲ φίλοι τε ἀναγεγράψονται καὶ σατραπεύσει αὐτῶν 
ἀνὴρ ἀγαϑός. ὃς δικαιώσει τὴν χώραν. τὰς δὲ ἐννέα 
δωρεὼς““ ἔφη ..διὰ τί οὐ λήψῃ; ..ὅτι, ὦ βασιλεῦ“ 
εἶπεν ««οὔπω φίλους ἐνταῦϑα ἐχτησάμην.““ «αὐτὸς 

95 δὲ οὐδενὸς δέῃ; φήσαντος" ..«τῶν γε τραγημάτων“" 
ἔφη .«καὶ τῶν ἄρτων. ἅ με ἡδέως τε καὶ λαμπρῶς 

ΧΧΧΥΙΙ ἑστιᾷ.“ τοιαῦτα δὴ λαλούντων πρὸς ἀλλήλους 
2 χραυγὴ τῶν βασιλείων ἐξεφοίτησεν εὐνούχων καὶ 

γυναικῶν ἅμα εἴληπτο δὲ ἄρα εὐνοῦχός τις ἐπὶ μιᾷ 
80 τῶν τοῦ βασιλέως παλλακῶν ξυγκατακείμενός τε καὶ 

ὁπόσα οἱ μοιχοὶ πράττων. καὶ ἦγον αὐτὸν οἱ ἀμφὶ τὴν 
γυναικωνῖτιν ἐπισπῶντες τῆς κόμης. ὃν δὴ ἄγονται 
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μ᾿ 
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τρόπον οἱ βασιλέως δοῦλοι. ἐπεὶ δὲ ὁ πρεσβύτατος 
τῶν εὐνούχων ἐρῶντα μὲν τῆς γυναικὸς πάλαι ἡσϑῆ- 
σϑαι ἔφη καὶ προειρηκέναι οἷ, μὴ προσδιαλέγεσϑαι 
αὐτῇ, μηδὲ ἅπτεσθαι δέρης ἢ χειρός. μηδὲ κοσμεῖν 
ταύτην μόνην τῶν ἔνδον, νῦν δὲ καὶ ξυγκατακείμε- 
νον εὑρηκέναι καὶ ἀνδριξόμενον ἐπὶ τὴν γυναῖκα. ὁ 
μὲν ᾿Δ“πολλώνιος ἐς τὸν Ζάμιν εἶδεν. ὡς δὴ τοῦ λό- 
γου ἀποδεδειγμένου, ὃς ἐφιλοσοφεῖτο αὐτοῖς περὶ 
τοῦ καὶ εὐνούχων τὸ ἐρᾶν εἶναι. ὁ δὲ βασιλεὺς πρὸς 
τοὺς παρόντας ..ἀλλ᾽ αἰσχρόν γε΄΄ εἶπεν ..ὦ ἄνδρες. 
παρόντος ἡμῖν ᾿Ζ4πολλωνίου περὶ σωφροσύνης ἡμᾶς. 
ἀλλὰ μὴ τοῦτον. ἀποφαίνεσϑαι᾽ τί οὖν κελεύεις. 
᾿Δπολλώνιε., παϑεῖν αὐτόν; ““ ..τί δὲ ὄλλο ἢ ξὴν ;“" 
εἶπε παρὰ τὴν πάντων ἀποχρινάμενος δόξαν. ἀνε- 
ουϑριάσας οὖν ὁ βασιλεὺς ..εἶτα οὐ πολλῶν“ ἔφη 
»οϑανάτων ἄξιος ὑφέρπων οὕτως τὴν εὐνὴν τὴν 
ἐμήν: ““.. ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ ξυγγνώμης““ ἔφη ..βασιλεῦ. 
ταῦτα εἶπον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τιμωρίας. ἣ ἀποκναίσει αὐ- 
τόν εἰ γὰρ ζήσεται νοσῶν καὶ ἀδυνάτων ἁπτόμενος 
καὶ μήτε σῖτα μήτε ποτὰ ἥσει αὐτὸν μήτε ϑεάματα. 
ἃ σέ τε καὶ τούς σοι συνόντας εὐφρανεῖ. πηδήσεταί 
τε ἡ καρδία ϑαμὰ ἐκϑρώσκοντος τοῦ ὕπνου. ὃ δὴ 
μάλιστα περὶ τοὺς ἐρῶντάς φασι γίγνεσϑαι. [καὶ]. 
τίς μὲν οὕτω φϑόη τήξει αὐτόν. τίς δὲ οὕτω λιμὸς 
ἐπιϑρύψει τὰ σπλάγχνα; εἰ δὲ μὴ τῶν φιλοψύχων 
εἴη τις. αὐτός. ὦ βασιλεῦ. δεήσεταί σού ποτε καὶ 
ἀποκτεῖναι αὐτὸν ἢ ἑαυτόν γε ἀποκτενεῖ πολλὰ ὀλο- 
φυρόμενος τὴν παροῦσαν ταύτην ἡμέραν. ἐν ἡἧ μὴ 
εὐϑὺς ἀπέϑανε."“ τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον τοῦ ᾿4πολ- 
λωνίου καὶ οὕτω σοφόν τε καὶ ἥμερον, ἐφ᾽ ᾧ ὁ βα- 
σιλεὺς ἀνῆκε τὸν ϑάνατον τῷ εὐνούχῳ. 

“Μέλλων δέ ποτε πρὸς ϑήρα γίγνεσϑαι τῶν ἐν ΧΧΧΥΤΙΙ 
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“οἷ. ἕ ς ἶ τοῖς παραδείσοις ϑηρίων. ἐς οὖς λέοντές τε ἀπό- 
κεινται τοῖς βαρβάροις καὶ ἄρκτοι καὶ παρδάλεις, 

2ω » Ἁ 2 “2 τι » » π Ἁ 

ἠξίου τὸν “πολλώνιον παρατυχεῖν οὗ ϑηρῶντι, ὁ δὲ 
οἐχλέλησαι. ὦ βασιλεῦ,“ ἔφη ..ὅτι μηδὲ ϑύοντί σοι 

, . “ ᾽ ἐς , 
παρατυγχανω; καὶ ἄλλως οὐχ ηδυ ϑηρίοις βεβασα- 
νισμένοις καὶ παρὰ τὴν φύσιν τὴν ἑαυτῶν δεδουλω- 
μένοις ἐπιτέϑεσθαι.““ ἐρομένου δὲ αὐτὸν τοῦ βασι- 
λέως. πῶς ἂν βεβαίως καὶ ἀσφαλῶς ἄρχοι, ..πολλοὺς““ 
9 “Ὁ , 3 

ἔφη »τιμῶν. πιστεύων δὲ ὀλίγοις." πρεσβευομένου 
δέ ποτε τοῦ τῆς Συρίας ἄρχοντος περὶ κωμῶν, οἶμαι, 
δύο προσοίκων τῷ Ζεύγματι καὶ φάσκοντος ὑπακη- 
κοξναι μὲν αὐτὰς ᾿Δντιόχῳ καὶ Σελευκῷ πάλαι. νῦν 

δὲ ὑπ᾽ αὐτῷ εἶναι Ῥωμαίοις προσηκούσας, καὶ τοὺς 
΄ ι͵ 

κ 2 , ἈΠ 15 ΄ ᾿ ἘΣ ; 
μὲν ᾿ἀραβίους τε καὶ ᾿Δρμενίους μὴ ἐνοχλεῖν τὰς 

κώμας, αὐτὸν δὲ ὑπερβαίνοντα τοσαύτην γῆν καρ- 
ποῦσϑαι σφᾶς. ὡς αὐτοῦ μᾶλλον ἢ Ῥωμαίων οὔσας. 
μεταστησάμενος ὁ βασιλεὺς τοὺς πρέσβεις ..τὰς μὲν 
κώμας ταύτας.“ ἔφη ..4Ζπολλώνιε, ξυνεχώρησαν τοῖς 
ἐμοῖς προγόνοις οἵ βασιλεῖς, οὗς εἶπον. τροφῆς ἕνεκα 
τῶν ϑηρίων. ἃ παρ᾽ ἡμῖν ἁλισκόμενα φοιτᾷ ἐς τὴν 
᾿ ᾿ Α -» 2 ΄ δ. 3 [χὰ 9 ͵ 

ἐκείνων διὰ τοῦ Εὐφράτου. οἵ δ΄. ὥσπερ ἐμά θομενον 
τούτου καινῶν τὲ καὶ ἀδίκων ἅπτονται. τίς οὖν 

φαίνεταί σοι τῆς πρεσβείας ὁ νοῦς ; “5 «μέτριος, ὦ 
βασιλεῦ, ““ ἔφη ..καὶ ἐπιεικής. εἰ, ἃ δύνανται καὶ 
ἄκοντος ἔχειν ἐν τῇ ἑαυτῶν νά τς βούλονται παρ᾽ 
ἑκόντος εὑρίσκεσϑαι μᾶλλον" προσετίϑει δὲ χαὶ τὸ 
μὴ δεῖν ὑπὲρ κωμῶν, ὧν μείζους κέκτηνται τάχα καὶ 
ἰδιῶται, διαφέρεσθαι πρὸς Ῥωμαίους καὶ πόλεμον 
οὐδ᾽ ὑπὲρ μεγάλων αἴρεσϑαι. νοσοῦντι δὲ τῷ βα- 

τῇ ᾿ »Ἥ ν Α “ δα ἅ Ὁ 
σιλεῖ παρὼν τοσαῦτα τε καὶ οὕτω ϑεῖα περὶ ψυχῆς 

διεξῆλϑεν, ὡς τὸν βασιλέα ἀναπνεῦσαι καὶ πρὸς τοὺς 
παρόντας εἰπεῖν, ὅτι . ̓ 4πολλώνιος οὐχ ὑπὲρ τῆς 
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βασιλείας μόνης ἀφροντιστεῖν εἴργασταί με, ἀλλὰ καὶ 
ὑπὲρ τοῦ ϑανάτου.““ τὴν δὲ σήραγγα τὴν ὑπὸ τῷ ΧΧΧΙΧ 
Εὐφράτῃ δεικνύντος αὐτῷ ποτε τοῦ βασιλέως καὶ 
"τί σοι φαίνεται τὸ ϑαῦμα ; ““ εἰπόντος καταβάλλων 

᾿ τὴν τερατουργίαν ὁ ᾿ἀπολλώνιος ..ϑαῦμα ἂν ἦν. ὦ 5 

ἷ βασιλεῦ," ἔφη. ..εἰ διὰ τοῦ ποταμοῦ βαϑέος οὕτω 
᾿ς καὶ ἀπόρου ὄντος πεζῇ ἐβαδίξετε.““ δείξαντος δὲ καὶ 

τὰ ἐν Ἐχβατάνοις τείχη καὶ ϑεῶν φάσκοντος ταῦτα 
εἶναι οἴκησιν ..ϑεῶν μὲν οὐκ ἔστιν ὅλως οἴκησις.“ 
εἶπεν »εἱ ὃὲ ἀνδρῶν οὐκ οἶδα ἡ γὰρ Ἡσκεδπαμ 10 
νίων; ὦ βασιλεῦ. πόλις ἀτείχιστος ὥκισται.““ καὶ 
ὠὴν καὶ δίκην τινὰ δικάσαντος αὐτοῦ κώμαις καὶ 
μεγαλοφρονουμένου πρὸς τὸν ᾿Ζ“πολλώνιον, ὡς δυοῖν 
ἡμερῶν ἠκροαμένος εἴη τῆς δίκης .««βραδέως γ᾽ “ 
ἔφη ..τὸ δίκαιον εὗρες.“ χρημάτων δὲ ἐκ τῆς ὑπη- 15 

᾿ς χόου φοιτησάντων ποτὲ ἀϑρόων ἀνοίξας τοὺς ϑησαυ- 
ροὺς ἐδείκνυ τῷ ἀνδρὶ τὰ χρήματα ὑπαγόμενος αὐτὸν 

48 ἐς ἐπιϑυμίαν πλούτου, ὁ δὲ οὐδὲν ὧν εἶδε ϑαυμάσας 

»δοὶ ἘΠΊΗΙ," ἔφη ον» βασιλεῦ ; χρήματα ᾿ ἐμοὶ δὲ 
ἄχυρα" “..τέ ἂν οὐν““ ἔφη ..πράττων καλῶς αὐτοὶς 30 
χρησαίμην; χρώμενος.“ ἔφη ..βασιλεὺς γὰρ εἶ." 

Πολλὰ τοιαῦτα πρὸς τὸν βασιλέα εἰπὼν καὶ τυ- ΧΙ 
χὼν αὐτοῦ προϑύμου πράττειν ἃ ξυνεβούλευεν.. ἔτι 
καὶ τῆς πρὸς τοὺς μάγους ξυνουσίας ἱκανῶς ἔχων 
ἄγε, ὦ “άμι.“5 ἔφη ..ἐς ᾿Ινδοὺς ἴωμεν. οἵ μὲν γὰρ 535 
τοῖς Πωτοφάγοις προσπλεύσαντες ἀπήγοντο τῶν οὐ- 

᾿ κείων ἠϑῶν ὑπὸ τοῦ βρώματος. ἡμεῖς δὲ μὴ γευό- 
᾿ς μενοΐ τινος τῶν ἐνταῦϑα καϑήμεϑα πλείω χρόνον 

᾿ τοῦ εἰχότος τε καὶ ξυμμέτρου.““ ..κἀμοὶ“΄ ἔφη ὁ Ζ6- 
᾿ς μὲς οοὑπερδοκεῖ ταῦτα᾽ ἐπεὶ δὲ ἐνεθυμούμην τὸν 30 
᾿ς χρόνον, ὃν ἐν τῇ λεαίνῃ διεσκέψω, περιέμενον ἀνυ- 

σϑῆναι αὐτόν᾽ οὔπω μὲν οὖν ἐξήκει πᾶς. ἐνιαυτὸς 
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γὰρ ἡμῖν ἤδη καὶ μῆνες τέτταρες εἰ δὲ ἤδη κομε- 
ξούμεϑα, εὖ ἂν ἔχοι; »οὐδὲ ἀνήσει ἡμᾶς.“ ἔφη ..ὦ 
ΖΔάμι, ὁ βασιλεὺς πρότερον ἢ τὸν ὄγδοον τελευτῆσαι 

μῆνα᾽ χρηστὸν γάρ που ὁρᾶς αὐτὸν καὶ κρείττω ἢ 
βαρβάρων ἄρχειν.“ ἐπεὶ δὲ ἀπαλλάττεσθαι λοιπὸν 
ἐδόκει καὶ ξυνεχώρησέ ποτε ὁ βασιλεὺς ἀπιέναι. ἀνε- 
μνήσϑη τῶν δωρεῶν ὁ ̓ ΑἽπολλώνιος ̓  ἃς ἀνεβάλλετο 
ἔς τ᾽ ἂν φίλοι αὐτῷ γένωνται, καὶ ..ὦ βέλτιστε"" ἔφη 
βασιλεῦ. τὸν ξένον οὐδὲν εὖ πεποίηκα καὶ μισϑὸν 
ὀφείλω τοῖς μάγοις" σὺ οὖν ἐπιμελήϑητι αὐτῶν καὶ 

τοὐμὸν προϑυμήϑητι περὶ ἄνδρας σοφούς τε καὶ σοὶ 
σφόδρα εὔνους.“ ὑπερησϑεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς ..τού- 
τους μὲν αὔριον ζηλωτοὺς““ ἔφη ."καὶ μεγάλων ἠξιω- 
μένους ἀποδείξω σοι, σὺ δ᾽ ἐπεὶ μηδενὸς δέῃ τῶν 
ἐμῶν, ἀλλὰ τούτοις γε ξυγγρηθαν χρήματα παρ᾽ 
ἐμοῦ λαβεῖν καὶ ὅ τι βούλονται," τοὺς ἀμφὶ τὸν Ζ6- 
μιν δείξαρ. ἀποστραφέντων οὖν κἀκείνων τὸν λόγον 
τοῦτον οὁρᾷρ, “ ἔφη γγΟ βασιλεῦ. τὰς ἐμὰς χεῖρας. 
ὡς πολλαί τέ εἰσι καὶ ἀλλήλαις ὅμοιαι; ..σὺ δὲ 

ἀλλὰ ἡγεμόνα ἄγου“ ὁ βασιλεὺς ἔφη ..καὶ καμήλους, 
ἐφ᾽ ὧν ὀχήσεσϑε. τὸ γὰρ μῆκος τῆς ὁδοῦ κρεῖττον 
ἢ βαδίσαι. πᾶσαν.“ ..γιγνέσϑω.““ ἔφη ..ὦ βασιλεῦ. 
τοῦτο, φασὶ γὰρ τὴν ὁδὸν ἄπορον εἶναι μὴ οὕτως 
ὀχουμένῳ, καὶ ἄλλως τὸ ξῷον εὐσιτόν τε καὶ ῥάδιον 

5 βόσκειν, ὅπου μὴ χιλὸς εἴη. καὶ ὕδωρ δέ, οἶμαι. χρὴ 
ἐπισιτίσασϑαι καὶ ἀπάγειν αὐτὸ ἐν ἀσκοῖς, ὥσπερ 
τὸν οἶνον.“ ..τριῶν ἡμερῶν“ ἔφη ὁ βασιλεὺς ..«ἄνυ- 

ς ΄ ν - ᾿ τ 
δρος ἡ χώρα. μετὰ ταῦτα δὲ πολλὴ ἀφϑονία ποταμῶν 

τε χαὶ πηγῶν. βαδίζειν δὲ (δεῖ) τὴν ἐπὶ Καυκάσου. 
Ἁ ΄ 3, ’ 

τὰ γὰρ ἐπιτήδεια ἄφϑονα καὶ φίλη ἡ χώρα.“ ἐρο- 
" κ 8." ἢ » , -“ 9 ωυσ ον, ἽΝ ΓΑΒ 

μένου δὲ αὐτὸν τοῦ βασιλέως ὃ τι αὐτῷ ἀπαξει ἐκεῖ- 
θεν" «χαρίεν ἔφη ..«ὦ βασιλεῦ. δῶρον᾽ ἣν γὰρ ἡ 

ΠΝ “ΞὩ-ὐὰ 
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»" 3 -» 

συνουσία τῶν ἀνδρῶν σοφώτερόν μὲ ἀποφήνῃ. βελ- 
᾿ . ᾿ὕ ΄΄͵ Ἵ᾿ -» ᾽ [14 ’ ς 

τίων ἀφίξομαί σοι ἢ νῦν εἰμι.“ περιέβαλεν ὁ βασι- 
"» “ 3 

λεὺς ταῦτα εἰπόντα καὶ .«ἀφίκοιο,““ εἶπε . τὸ γὰρ 
δῶρον μέγα.“ 

Ἢ: 

᾿ἘἘντεῦϑεν ἐξελαύνουσι περὶ τὸ ϑέρος αὐτοί τε 

ὀχούμενοι. καὶ ὁ ἡγεμών. ἱπποκόμος δὲ ἣν τῶν κα- 
μήλων καὶ τὰ ἐπιτήδεια, ὁπόσων ἐδέοντο, ἦν ἄφϑονα 
βασιλέως δόντος, ἥ τε χώρα, δι᾽ ἧς ἐπορεύοντο, εὖ 
ἔπραττεν. ἐδέχοντο δὲ αὐτοὺς αἵ κῶμαι ϑεραπεύ- 
ουσαι᾿ χρυσοῦ γὰρ ψάλιον ἡ πρώτη κάμηλος ἐπὶ 
τοῦ μετώπου ἔφερε. γιγνώσκειν τοῖς ἐντυγχάνου - 
σιν, ὡς πέμποι τινὰ ὁ βασιλεὺς τῶν ἑαυτοῦ φίλων. 
προσιόντες δὲ τῷ Καυκάσῳ φασὶν εὐωδεστέρας τῆς 
γῆς αἰσϑέσθαι᾽ τὸ δὲ ὄρος τοῦτο ἀρχὴν ποιώμεϑα 
Ταύρου τοῦ δι᾽ ᾿Δρομενίας τε καὶ Κιλίκων ἐπὶ Παμ- 
φύλους καὶ Μυκάλην στείχοντος. ἣ τελευτῶσα ἐς 
ϑάλατταν., ἣν Κᾶρες οἰκοῦσι. τέρμα τοῦ Καυκάσου 
νομίζοιτ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ οὐχ. ὡς ἔνιοί φασιν. ἀρχή. τό τε 
γὰρ τῆς Μυκάλης ὕψος οὔπω μέγα καὶ αἱ ὑπερβολαὶ 
τοῦ Καυκάσου τοσοῦτον ἀνεστᾶσιν. ὡς σχίξεσϑαι 
περὶ αὐτὰς τὸν ἥλιον. περιβάλλει δὲ Ταύρῳ ἑτέρῳ 
καὶ τὴν ὅμορον τῇ Ἰνδικῇ Σκυϑίαν πᾶσαν κατὰ 
Μαιῶτίν τε καὶ ἀριστερὸν Πόντον. σταδίων μάλιστα 
δισμυρίων μῆκος. τοσοῦτον γὰρ ἐπέχει μέτρον τῆς 

»" 3 - " ᾿ » - 

γῆς ὁ ἀγκὼν τοῦ Καυκάσου. τὸ δὲ περὶ τοῦ ἐν τῇ : 
ς - ͵ , ς ΠΕ ἀμὸν 4 ᾿ 
ἡμεδαπῇ Ταύρου λεγόμενον, ὡς ὑπὲρ τὴν ᾿“ρμενέίαν 
πορεύοιτο. χρόνῳ ἀπιστηϑὲν πιστοῦνται λοιπὸν αἵ 

΄ τι : ς " Ρ “ ΄, 
παρδαλεις. ἃς οἶδα ἁλισκομένας ἐν τῇ Παμφύλων 
ἀρωματοφόρῳ. χαίρουσι γὰρ τοῖς ἀρώμασι κἀκ πολ- 

σι 

[ 

Π 
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λοῦ τὰς ὀσμὰς ἕλκουσαι φοιτῶσιν ἐξ ᾿Δρμενίας διὰ 
τῶν ὁρῶν πρὸς τὸ δάκρυον τοῦ στύρακος. ἐπειδὰν 
οἵ τε ἄνεμοι ἀπ᾿ αὐτοῦ πνεύσωσι καὶ τὰ δένδρα 
ὀπώδη γένηται. καὶ ἁλῶναίξ ποτέ φασιν ἐν τῇ Παμ- 

ὅ φυλέᾳ πάρδαλιν στρεπτῷ ἅμα, ὃν περὶ τῇ δέρῃ ἔφερε. 
χρυσοῦς δὲ ἦν καὶ ἐπεγέγραπτο ᾿Δρμενίοις γράμμασι 
ΒΑΣΙΔΕΥΣ ΡΣΆΑΚΗΣ ΘΕΩῚ ΝΥΣΙΩΙ. βασι- 
λεὺς μὲν δὴ ̓ Δρμενίας τότε ἦν ̓ Δρσάκης, καὶ αὐτός. 
οἶμαι. ἰδὼν τὴν πάρδαλιν ἀνῆκε τῷ Διονύσῳ διὰ 

τὸ μέγεϑος τοῦ ϑηρίου. Νύσιος γὰρ ὁ Ζηιόνυσος ἀπὸ 
τῆς ἐν ᾿Ινδοῖς Νύσης ᾿Ινδοῖς τε ὀνομάζεται καὶ πᾶσι 
τοῖς πρὸς ἀκτῖνα ἔϑνεσιν. ἡ δὲ χρόνον μέν τινα 
ὑπεξεύχϑη ἀνθρώπῳ καὶ χεῖρα ἠνέσχετο ἐπαφωμένην 
τε καὶ καταψῶσαν. ἐπεὶ δὲ ἀνοίστρησεν αὐτὴν ἔαρ. 

ιὸ ὅτε δὴ ἀφροδισίων ἥττους καὶ παρδάλεις. ἀνέϑορεν 
ἐς τὰ ὄρη πόϑῳ ἀρσένων. ὡς εἶχε τοῦ κόσμου καὶ 
ἥλω περὶ τὸν κάτω Ταῦρον ὑπὸ τοῦ ἀρώματος ἕλ- 
χϑεῖσα. ὁ δὲ Καύκασος ὁρίζει μὲν τὴν Ἰνδικήν τὲ 
καὶ Μηδικήν, καϑήκει δὲ ἐπὶ τὴν Ἐρυϑρὰν ϑάλατ- 

90 τὰν ἑτέρῳ ἀγκῶνι. μυϑολογεῖται δὲ ὑπὸ τῶν βαρ- 
βάρων τὸ ὄρος. ἃ καὶ Ἕλληνες ἐπ᾽ αὐτῷ ἄδουσιν, 
ὡς ἸΙρομηϑεὺς μὲν ἐπὶ φιλανθρωπίᾳ δεϑείη ἐκεῖ, 
Ἡρακλῆς δὲ ἕτερος. οὐ γὰρ τὸν Θηβαῖόν γε βούλον- 
ται, μὴ ἀνάσχοιτο τοῦτο. ἀλλὰ τοξεύσειε τὸν ὄρνιν, 

0 ὃν ἔβοσχεν ὁ Προμηϑεὺς τοῖς σπλάγχνοις᾽ δεθῆναι 
ὃὲ αὐτὸν οἱ μὲν ἐν ἄντρῳ φασίν. ὃ δὴ ἐν πρόποδι 
τοῦ ὄρους δείκνυται. καὶ δεσμὰ ὁ Ζάμις ἀνῆφϑαι 
τῶν πετρῶν λέγει οὐ ῥάδια ξυμβαλεῖν τὴν ὕλην. οἱ 

δ᾽ ἐν χορυφῇ τοῦ ὕὄρους᾽ δικόρυμβος δὲ ἡ κορυφὴ 
80 καί φασιν. ὡς τὰς χεῖρας ἀπ᾿ αὐτῶν ἐδέϑη διαλει- 
πουσῶν οὐ μεῖον ἢ στάδιον. τοσοῦτος γὰρ εἶναι. τὸν 
δὲ ,» Ἀ 3 Χ 5" - ΄ - 3 
δ ρνιν τὸν ἄετον οὗ τῷ Καυκασῷ προσοικουντὲς ὅδ 

ἊἪ 

᾿Σ 

τ 
μ Ὁ 
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ἐχϑρὸν ἡγοῦνται καὶ καλιάς γε. ὁπόσας ἐν τοῖς πά- 
γοις οὗ ἀετοὶ ποιοῦνται. καταπιμπρᾶσιν ἵέντες βέλη 
πυρφόρα, ϑήρατρά τε ἐπ᾿ αὐτοὺς ἵστανται τιμωρεῖν 
τῷ Προμηϑεῖ φάσκοντες᾽ ὧδε γὰρ τοῦ μύϑου ἥτ- 
τηνται. δ 

Παραμείψαντες δὲ τὸν Καύκασον τετραπήχεις 
ἀνθρώπους ἰδεῖν φασιν. οὖς ἤδη μελαίνεσϑαι, καὶ 
πενταπήχεις δὲ ἑτέρους ὑπὲρ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν ἐλ- 
ϑόντες. ἕν δὲ τῇ μέχρι τοῦ ποταμοῦ τούτου ὁδοιπο- 
φίᾳ τάδε εὗρον ἀφηγήσεως ἄξια; ἐπορεύοντο μὲν τὸ 
γὰρ ἐν σελήνῃ λαμπρᾷ. φάσμα δὲ αὐτοῖς ἐμπούσης 
ἐνέπεσε τὸ δεῖνα γινομένη καὶ τὸ δεῖνα αὖ καὶ οὐδὲν 
εἶναι. ὁ δὲ ᾿ἀπολλώνιος ξυνῆκεν. ὅ τι εἴη. καὶ αὐτὸς 
τε ἐλοιδορεῖτο τῇ ἐμπούσῃ. τοῖς τε ἀμφ᾽ οὑτὸν προσ- 
ἔταξε ταὐτὸ πράττειν, ταυτὶ γὰρ ἄχος εἶναι τῆς τ 
προσβολῆς ταύτης καὶ τὸ φάσμα φυγῇ ὥχετο τετρι- 
γός, ὥσπερ τὰ εἰδωλα. 

Κορυφὴν δ᾽ ὑπερβάλλοντες τοῦ ὄρους καὶ βαδί- 
ἕξοντες αὐτὴν, ἐπειδὴ ἀποτόμως εἶχεν. ἤφετο οὑτωσὶ 
τὸν Ζάμιν᾽ . εἰπέ μοι." ἔφη ποῦ χϑὲς ἦμεν; “ ὁ δὲ : 
»-ἐπ, τῷ πεδίῳ“ ἔφη. »τήμερον δέ. ὦ 4άμι, ποῦ ;“" 
»"νν τῷ Καυκάσῳ.“ εἶπεν ..«εἰ μὴ ἐμαυτοῦ ἐκλέλη-- 
σμαι."" , πότε οὖν κάτω μᾶλλον ἦσϑα :“΄ πάλιν ἤρετο. 
ὁ δὲ »τουτὶ μὲν“ ἔφη ..οὐδὲ ἐπερωτᾶν ἄξιον“ χϑὲς 
μὲν γὰρ διὰ κοίλης τῆς γῆ: ἐπορευόμεϑα. τήμερον 
δὲ πρὸς τῷ οὐρανῷ ἐσμέν.“ .«οἴει οὖν.“ ἔφη ..ὦ 
“άμι, τὴν ὦ χϑὲς ὁδοιπορίαν κάτω εἶναι, τὴν δὲ 
τήμερον ἄνω "  ὑγνηὴ 40." εἶπεν ..εἰ μὴ μαίνομαί 
ΣΝ ΤΩ οὔν ἡγῇ" ς ἔφη --παραλλάττειν τὰς ὁδοὺς 
ἀλλήλων ἢ τέ τήμερον πλέον εἶναί σοι τοῦ χϑές .“" 80 
οὔτι χϑὲφ': ἔφη "ρλρρκουνα οὗπερ πολλοί, σήμερον 

ςς 

ςς 
Γ 

ιτ΄ο Θ 

τ ῶνϊι 

58 δέ, οὗπερ ὀλίγοι.“ . τί γάρ.“ ἔφη .««ὦ Δάμι. οὐ καὶ 
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τὰς ἐν ἄστει λεωφόρους ἐκτρεπομένῳ βαδίζειν ἐστὶν 
»Ἥν 3 ΄ 2 - “᾿ ἊΣ 

ἐν ὀλίγοις τῶν ἀνθρώπων; ..οὐ τοῦτο““ ἔφη ..εἶπον, 
9 ὐῖν.. ᾿ Ἁ Ἁ κα 2 , 3 

ἀλλ᾽ ὅτι χϑὲς μὲν διὰ κωμῶν ἐκομιξόμεϑα καὶ ἀν- 
΄ 3 ΄ 

ϑοώπων. σήμερον δὲ ἀστιβές τι ἀναβαίνομεν χωρίον 
5 3 , ᾿ Ὁ ΤΕ ΄ Ὁ ΄ 

καὶ ϑεῖον. ἀκούεις γὰρ τοῦ ἡγεμόνος, ὅτι οὗ βάρ- 
βαροι ϑεῶν αὐτὸ ποιοῦνται οἶχον““ καὶ ἅμα ἀνέβλε- 

Ἄ ἣ Ἁ » »Ἤ δ Ἁ 3 4 

πὲν ἐς τὴν κορυφὴν τοῦ ὁρους. ὁ δὲ ἐμβιβαξζων 
τι , ΠῚ » 3 “" 5 ἘΝ 35 

αὐτὸν ἐς ὃ ἐξ ἀρχῆς ἠρώτα ..ἔχεις οὖν εἰπεῖν. ὦ 
, Ω, -» - ΄ 7 2 - τῷ 

Ζάμι. ὃ τι ξυνῆκας τοῦ ϑείου βαδίζων ἀγχοῦ τοῦ 
9 -» 3 ᾿, ν -" ὌΝ 

οὐρανοῦ; «οὐδὲν ἔφη. ..«καὶ μὴν ἐχρῆν γε" εἶπεν 
«»ἐπὶ μηχανῆς τηλικαύτης καὶ ϑείας οὕτως ἑστηκότα 

Ρ Ξ 3 ω “ , 
περί τὲ τοῦ οὐρανοῦ σαφεστέρας ἤδη ἐχφέρειν δόξας 

, »ν ε - ΄ τ ΄ 

περί τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης. ὧν γε καὶ ῥάβδῳ 
ἴσως ἡγῇ ψαύσειν προσεστηκῶς τῷ οὐρανῷ τούτῳ.“ 
ἃ χϑὲς" ἔφη. ..περὶ τοῦ ϑείου ἐγίγνωσκον. γιγνώσκω 

» 

καὶ τήμερον καὶ οὕπω μοι ἑτέρα προσέπεσε περὶ 
» ΄ 32 » " 3 

αὐτοῦ δόξα.“ «οὐκοῦν, “ ἔφη ..ὦ Ζάμι. κάτω τυγ- 
“᾿ ᾿ ; ν 

χάνεις ὧν ἔτι καὶ οὐδὲν παρὰ τοῦ ὕψους εἴληφας 
ἀπέχεις τε τοῦ οὐρανοῦ ὁπόσον χϑές᾽ καὶ εἰκότως 
σε ἠρόμην. ἃ ἐν ἀρχῇ συὺ γὰρ ὥου γελοίως ἐρωτᾶ- 
σϑαι.“ (καὶ μὴν“ ἔφη ..καταβήσεσϑαί γε σοφώτερος 
᾿᾿ 3 ’ 3 ΄ ᾿ Ἁ ; 

ὥμην ἄκουων. ᾿“πολλῶνιξε. τὸν μὲν Κλαζομένιον 

᾿ἀναξαγόραν ἀπὸ τοῦ κατὰ Ἰωνίαν Μίμαντος ἐπε- 
»" 3 -»" -» 

σκέφϑαι τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ. Θαλῆν τε τὸν Μιλήσιον 
ἀπὸ τῆς προσοίκου Μυκάλης, λέγονται δὲ καὶ τῷ 
Παγγαέῳ ἔνιοι φροντιστηρίῳ χρήσασϑαι καὶ ἕτεροι 

χδο, ὦ ᾽ ΑΥ οὗ ’ ΄ μ᾽ Α, [χὰ 

τῷ ἀἄϑῳ. ἐγὼ δὲ μέγιστον τούτων ἀνελθὼν ὕψος 

οὐδὲν σοφώτερος ἑαυτοῦ καταβήσομαι.“ «οὐδὲ γὰρ 
ἐκεῖνοι.““ ἔφη ..αἷ γὰρ τοιαίδε περιωπαὶ γλαυκότερον 
μὲν τὸν οὐρανὸν ἀποφαίνουσι καὶ μείζους τοὺς ἀστέ- 
ρας καὶ τὸν ἥλιον ἀνίσχοντα ἐκ νυκτός, ἃ καὶ ποι- 

9, , ν "- 

μέσιν ἤδη καὶ αἰπόλοις ἐστὶ δῆλα. ὅπη δὲ τὸ ϑεῖον 

νέν;σ τ" 
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ἐπιμελεῖται τοῦ ἀνθρωπείου γένους καὶ ὅπη χαίρει 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ϑεραπευόμενον. ὅ τί τε ἀρετὴ καὶ ὅ τι 
δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη. οὔτε ᾿άϑως ἐκδείξει 
τοῖς ἀνελϑοῦσιν οὔτε ὁ ϑαυμαζόμενος ὑπὸ τῶν ποι- 
ητῶν Ὄλυμπος. εἰ μὴ διορῴη αὐτὰ ἡ ψυχή, ἥν. εἰ 
καϑαρὼ καὶ ἀκήρατος αὐτῶν ἅπτοιτο. πολλῷ μεῖξον 
ἔγωγ᾽ ἂν φαίην ἄττειν τουτουὶ τοῦ Καυκάσου." 

Ὑπερβάντες δὲ τὸ ὄρος ἐντυγχάνουσιν ἐπ᾽ ἐλε- 
φάντων ἤδη ὀχουμένοις ἀνδράσιν. εἰσὶ δ᾽ οὗτοι μέσοι 
Καυκάσου καὶ ποταμοῦ Κωφῆνος ἄἀβιοί τε καὶ ἵππό- 
ται τῆς ἀγέλης ταύτης. καὶ κάμηλοι δὲ ἐνίους ἤγον. 
αἷς χρῶνται ἸΙνδοὶ ἐς τὰ δρομικά. πορεύονται δὲ χί- 
λια στάδια τῆς ἡμέρας γόνυ οὐδαμοῦ κάμψασαι. 
προσελάσας οὖν τῶν Ἰνδῶν εἷς ἐπὶ καμήλου τοιαύ- 

τῆς ἠρώτα τὸν ἡγεμόνα οἷ στείχοιεν, ἐπεὶ δὲ τὸν 
νοῦν τῆς ἀποδημίας ἤκουσεν. ἀπήγγειλε τοῖς νομά- 
σιν. οἵ δὲ ἀνεβόησαν ὥσπερ ἡσϑέντες ἐκέλευόν τε 
πλησίον ἥκειν καὶ ἀφικομένοις οἶνόν τε ὥρεγον. ὃν 
ἀπὸ τῶν φοινίκων σοφίξονται καὶ μέλι ἀπὸ ταὐτοῦ 
φυτοῦ καὶ τεμάχη λεόντων καὶ παρδάλεων, ὧν καὶ 
τὰ δέρματα νεόδαρτα ἦν, δεξάμενοι δὲ πλὴν τῶν 
κρεῶν πάντα ἀπήλασαν [τοὺς Ἰνδοὺς] καὶ ἐχώρουν 
πρὸς ξω. 

᾿Δριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν πρὸς πηγῇ ὕδατος 
ἐγχέας ὁ Ζάμις τοῦ παρὰ τῶν ᾿Ινδῶν οἴνου .. Διὸς“ : 

ἔφη .. Σωτῆρος ἥδε σοι, ᾿Δ4πολλώνιε. διὰ πολλοῦ γε 
πίνοντι. οὐ γὰρ. οἶμαι. παραιτήσῃ καὶ τοῦτον. ὥσπερ 
τὸν ἀπὸ τῶν ἀμπέλων“ καὶ ἅμα ἔσπεισεν. ἐπειδὴ 
τοῦ Διὸς ἐπεμνήσϑη. γελάσας οὖν ὁ ᾿Δπολλώνιος 

2 ΑἹ ΄ “ἢ 5 ἃ 3 ΄ 9: 3 ΄ ἘΠ: ᾿ 
οὐ καὶ χρηματῶν" ἔφη ..«ἀπεχομεϑα, ὦ Ζίαμι:"" .«νὴ 

3 “Ῥ » , ς δ ΘῚΣ ἐκ 

40“ εἶπεν «ὡς πολλαχοῦ ἐπεδείξω.“ .«ἀρ΄ οὖν 
ἔφη ..χουσῆς μὲν δραχμῆς καὶ ἀργυρᾶς ἀφεξόμεϑα. 
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καὶ οὐχ ἡττησόμεϑα τοιούτου νομίσματος καίτοι κε- 
3 ς » 2 ΄ 

χηνότας ἐς αὐτὸ ὁρῶντες οὐκ ἰδιώτας μόνον, ἀλλὰ 
καὶ βασιλέας. εἰ δὲ χαλκοῦν τις ὡς ἀργυροῦν ἢ ὑπό- 

“ ν , ζ»ν ,ὕ ΄ 
χρυσόν τε καὶ κεκιβδηλευμένον ἡμῖν διδοίη, ληψο- 

- 5.1: ἡ δ ισοῦτ  αὐὐχφοΣ “ας οἷν . ΄ 
μεϑα τοῦτο. ἐπεὶ μὴ ἐκεῖνο ἐστιν. οὐ οἵ πολλοὶ γλί- 

χονται; καὶ μὴν καὶ νομίσματά ἐστιν Ἰνδοῖς ὀρει-- 
χάλκου τε καὶ χαλκοῦ μέλανος, ὧν δεῖ δήπου πάντα 

2 ἄς ΄ “ 2 ΟΣ δος -" , ὰ ἐδ Ἔξω’ 
ὠνεῖσθαι πάντας ἥκοντας ἐς τὰ Ινδῶν ἤϑη᾽ τί οὖν: 
εἰ χρήματα ἡμῖν ὥρεγον οἵ χφηστοὶ νομάδες. ἄρ᾽ ἄν. 
ὦ Δάμι, παραιτούμενόν μὲ ὁρῶν ἐνουϑέτεις τε καὶ 
ἐδίδασκες, ὅτι χρήματα μὲν ἐκεῖνά ἐστιν, ἃ Ρωμαῖοι 

’ τ 6 ΄ ἕ κι δι ΟΡ 

χαράττουσιν ἡ ὁ Μήδων βασιλεὺῦς. ταυτὶ δὲ ὕλη τις 
ἑτέρα κεκομψευμένη τοῖς Ἰνδοῖς; καὶ ταῦτα πείσας 

᾿ 9΄ 3 τίνα ἂν ἡγήσω μὲ; ἀρ᾽ οὐ κίβδηλόν τε καὶ τὴν φι- 
λοσοφίαν ἀποβεβληκότα μᾶλλον ἢ οἵ πονηροὶ στρα- 

» " , , , 3 3 , 

τιῶται τὰς ἀσπέδας ; καίτοι ἀσπίδος μὲν ἀποβληϑεί- 
ΜΝ » ᾽ 

σης ἕτέρα γένοιτ᾽ ἀν’τῷ ἀποβαλόντι κακίων οὐδὲν 
» ’ 6. 9 ΄ ῳ ᾿ κ “ 

τῆς προτέρας. ὡς Δρχιλόχῳ δοκεῖ, φιλοσοφία δὲ πῶς 

ἀνακτητέα τῷ γε ἀτιμάσαντι αὐτὴν καὶ ῥέψαντι; καὶ 
» ς 

νῦν μὲν ἂν ξυγγιγνώσκοι ὁ Διόνυσος οὐδενὸς οἴνου 
ἡττημένῳ,. τὸν δὲ ἀπὸ τῶν φοινέκων εἰ πρὸ τοῦ ἀμ- 
πελίνου αἱροίμην, ἀχϑέσεται. εὖ οἶδα. καὶ περι- 

7 ΄ ν δ »" » ᾽ κ κ ᾽ ΄ 
υβρίσϑαι φήσει τὸ ἑαυτοῦ δῶρον. ἐσμὲν δὲ οὐ πορρῶ 
τοῦ ϑεοῦ. καὶ γὰρ τοῦ ἡγεμόνος ἀκούεις. ὡς πλη- 

5 σίον ἡ Νύσα τὸ ὄρος. ἐφ᾽ οὗ ὃ Διόνυσος πολλά, 
οἶμαι. καὶ ϑαυμαστὰ πράττει. καὶ μὴν καὶ τὸ με- 
ϑύειν, ὦ Ζάμι, οὐκ ἐκ βοτρύων μόνων ἐσφοιτᾷ τοὺς 
ἀνθρώπους. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν φοινέκων παραπλη- 
σίως ἐχβακχεύει᾽ πολλοῖς γοῦν ἤδη τῶν ᾿Ινδῶν ἐνε- 
τύχομεν κατεσχημένοις τῷ οἴνῳ τούτῳ. καὶ οἵ μὲν 
ὀρχοῦνται πίπτοντες. οἵ δὲ ἄδουσιν ποιοί ες ες, 
ὥσπερ οἵ παρ᾽ ἡμῖν ἐκ πότου νύκτωρ τε καὶ οὐκ ἐν 
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ΥΙ 

ὥρᾳ ἀναλύοντες. ὅτι δὲ οἶνον ἡγῇ καὶ τοῦτο τὸ 
πῶμα, δηλοῖς τῷ σπένδειν τε ἀπ᾿ αὐτοῦ τῷ Διὶ καὶ 
ὁπόσα ἐπὶ οἴνῳ εὔχεσϑαι. καὶ εἴρηταί μοι. ὦ Δάμι. 
πρὸς σὲ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ταῦτα οὔτε γὰρ σὲ τοῦ πί- 
νειν ἀπάγοιμ᾽ ἂν οὔτε τοὺς ὀπαδοὺς τούτους. ξυγ- 
χωροίην δ᾽ ἂν ὑμῖν χαὶ κρεῶν σιτεῖσϑαι. τὸ γὰρ 
ἀπέχεσϑαι τούτων ὑμῖν μὲν ἐς οὐδὲν ὁρῶ προβαῖ- 
νον, ἐμαυτῷ δὲ ἐς ἃ ὡμολόγηταί μοι πρὸς φιλοσο- 
φίαν ἐκ παιδός.“ ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦτον οἵ περὶ 
τὸν Ζάμιν καὶ ἠσπάσαντο εὐωχεῖσϑαι, δᾷον ἡγού- 
μενοι πορεύσεσϑαι. ἣν ἀφϑονώτερον διαιτῶνται. 

Διαβάντες δὲ τὸν Κωφῆνα ποταμὸν αὐτοὶ μὲν 
ἐπὶ νεῶν. κάμηλοι δὲ πεξῇ τὸ ὕδωρ. ὁ γὰρ ποταμὸς 
οὔπω μέγας, ἐγένοντο ἐν τῇ βασιλευομένῃ ἠπείρῳ. 

ἐν ἧ ἀνατεῖνον πεφύτευται Νῦσα ὄρος ἐς κορυφὴν 
ἄκραν, ὥσπερ ὁ ἐν “υδίᾳ Τμῶλος. ἀναβαίνειν δ᾽ 

αὐτὸ ἔξεστιν, ὠδοποίηται γὰρ ὑπὸ τοῦ γεωργεῖσϑαι. 
ἀνελθόντες οὖν ἱερῷ Διονύσου ἐντυχεῖν φασιν, ὃ 
δὴ Ζιόνυσον ἑαυτῷ φυτεῦσαι δάφναις περιεστη - 
κυίαις κύκλῳ, τοσοῦτον περιεχούσαις τῆς γῆς. ὅσον 
ἀπόχρη νεῷ ξυμμέτρῳ. κιττόν τε περιβαλεῖν αὐτὸν 
καὶ ἀμπέλους ταῖς δάφναις. ἄγαλμά τε ἑαυτοῦ ἔνδον 
στήσασϑαι γιγνώσκοντα ὡς ξυμφύσει τὰ δένδρα ὁ 
χρόνος καὶ δώσει τινὰ ἀπ᾿ αὐτῶν ὄροφον, ὃς οὕτω 
ξυμβέβληται νῦν, ὡς μήτε ὕεσθαι τὸ ἱερὸν μήτ᾽ 
ἀνέμῳ ἐσπνεῖσϑαι. δρέπανα δὲ καὶ ἄρριχοι καὶ λη- 
νοὶ καὶ τὰ ἀμφὶ ληνοὺς ἀνάκειται τῷ Διονύσῳ χρυσᾶ 
καὶ ἀργυρᾶ καϑάπερ τρυγῶντι. τὸ δὲ ἄγαλμα εἴκα- 
σται μὲν ἐφήβῳ ᾿Ινδῷ. λίϑου δὲ ἔξεσται λευκοῦ. 
ὀργιάξοντος δὲ αὐτοῦ καὶ σείοντος τὴν Νῦσαν ἀκού- 
ουσιν αἷ πόλεις αἵ ὑπὸ τῷ ὄρει καὶ ξυνεξαίρονται. 
διαφέρονται δὲ περὶ τοῦ 4ιονύσου τούτου καὶ Ἕλ- 

ῬΒΙοςέσδίαβ δᾶ. ἘΚ δυξοσ. 4 
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ληνες Ἰνδοῖς καὶ Ἰνδοὶ ἀλλήλοις" ἡμεῖς μὲν γὰρ τὸν 
Θηβαῖον ἐπ᾿ Ἰνδοὺς ἐλάσαι φαμὲν στρατεύοντα τε 
καὶ βακχεύοντα τεκμηρίοις χρώμενοι τοῖς τε ἄλλοις 
καὶ τῷ Πυϑοῖ ἀναϑήματι, ὃ δὴ ἀπόϑετον οἱ ἐκεῖ 

δ ϑησαυροὶ ἴσχουσιν᾽ ἔστι δὲ ἀργύρου ᾿Ινδικοῦ δίσκος, 

ᾧ ἐπιγέγραπται" ΔΙΌΝΥΣΟΣ Ὁ ΣΕΜΕΜΔΗΣ ΚΑΙ 

ΩΖΙΟΣ 4Πο0ὺ ΝΗΩ͂Ν ΑΑΠΟΖΜΜΩΝΙ ΖΕ4ΦΩΙ. 

Ἰνδῶν δὲ οἱ περὶ Καύκασον καὶ Κωφῆνα ποταμὸν 
ἐπηλύτην ᾿άσσύριον αὐτόν φασιν ἐλϑεῖν τὰ τοῦ Θη- 

10 βαίου εἰδότα οἵ δὲ τὴν ᾿Ινδοῦ τε καὶ Ὑδραώτου 
μέσην νεμόμενοι καὶ τὴν μετὰ ταῦτα ἤπειρον, ἢ δὴ 
ἐς ποταμὸν Γάγγην τελευτᾷ, Διόνυσον γενέσϑαι πο- 
ταμοῦ παῖδα Ἰνδοῦ λέγουσιν, ᾧ φοιτήσαντα τὸν ἐκ 
Θηβῶν ἐχεῖνον ϑύρσου τε ἄψασϑαι καὶ δοῦναι ὁρ- 

15 γίοις, εἰπόντα δέ, ὡς εἴη Διὸς καὶ τῷ τοῦ πατρὸς 
ἐμβιῴη μηρῷ τόκον ἕνεκα, Μηρόν τε εὐρέσϑαι παρ᾽ 
αὐτοῦ ὄρος, ὧ προσβέβηκεν ἡ Νῦσα, καὶ τὴν Νῦ- 

σαν τῷ Διονύσῳ ἐχφυτεῦσαι ἀπάγοντα ἐκ Θηβῶν 
τὸ γόνυ τῆς ἀμπέλου. οὗ καὶ ᾿4λέξανδρος ὀργιάσαι. 

90 οὗ δὲ τὴν ΝΝῦσαν οἰκοῦντες οὔ φασι τὸν ᾿4λέξανδρον 
ἀνελϑεῖν ἐς τὸ ὄρος. ἀλλ᾽ ὁρμῆσαι μέν. ἐπειδὴ φι- 
λότιμός τε ἦν καὶ ἀρχαιολογίας ἥττων, δείσαντα δὲ ὦ 
μὴ ἐς ἀμπέλους παρελθόντες οἵ Μακεδόνες, ἃς χρό- 

νου ἤδη οὐχ ἑωράκεσαν, ἐς πόϑον τῶν οἴκοι ἀπενε- 
ὁ χϑῶσιν ἢ ἐπιϑυμίαν τινὸ οἴνου ἀναλάβωσιν εἰϑισμέ- 

νοι ἤδη τῷ ὕδατι, παρελάσαι τὴν Νῦσαν, εὐξάμενον 
τῷ Διονύσῳ καὶ ϑύσαντα ἐν τῇ ὑπωρείᾳ. καὶ γιγνώ- 
σκὼ μὲν οὐκ ἐς χάριν ταῦτα ἐνίοις γράφων, ἐπειδὴ 
οἵ ξὺν ᾿Δλεξάνδρῳ στρατεύσαντες οὐδὲ ταῦτα ἐς τὸ 

80 ἀληϑὲς ἀνέγραψαν. δεῖ δὲ ἀληϑείας ἐμοὶ γοῦν, ἣν 
εἰ κἀκεῖνοι ἐπήνεσαν, οὐκ ἂν ἀφείλοντο καὶ τοῦδε 
τοῦ ἐγκωμίου τὸν ᾿Δλέξανδρον᾽ τοῦ γὰρ ἀνελϑεῖν 
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ΤΙ, 10. 11. Ρ. 231] ΤΥΑΝΕᾺΑ ΑΠΟΛΛΏΩΧΙΟΝ. 51 

ἐς τὸ ὄρος καὶ βαχχεῦσαι αὐτόν. ἃ ἐκεῖνοι λέγουσι. 
μεῖζον. οἶμαι. τὸ ὑπὲρ καρτερίας τοῦ στρατοῦ μηδὲ 
ἀναβῆναι. 

Τὴν δὲ ἴδορνον πέτραν οὐ πολὺ ἀπέχουσαν τῆς 
Νύσης ἰδεῖν μὲν οὔ φησιν ὁ Ζάμις. ἐν ἐκβολῇ γὰρ 
κεῖσθαι τῆς ὁδοῦ καὶ δεδιέναι τὸν ἡγεμόνα ἐχτρέ- 
πεσϑαί ποι παρὰ τὸ εὐϑύ. ἀκοῦσαι δέ. ὡς ἁλωτὸς 
μὲν ᾿4λεξάνδρῳ γένοιτο. άορνος δὲ ὀνομάξοιτο οὐκ 
ἐπειδὴ στάδια πεντεκαίδεκα ἀνέστηκε. πέτονται γὰρ 
καὶ ὑπὲρ τοῦτο οἱ ἱεροὶ ὄρνιϑες. ἀλλ᾽ ἐν χορυφῇ 
τῆς πέτρας δῆγμα εἶναί φασι τοὺς ὑπερπετομένους 
τῶν ὀρνίϑων ἐπισπώμενον. ὡς ᾿4ϑήνησί τε ἰδεῖν 
ἐστιν ἐν προδόμῳ τοῦ Παρϑενῶνος χαὶ πολλαχοῦ 
τῆς Φρυγῶν καὶ Πυδῶν γῆς. ὑφ᾽ οὗ τὴν πέτραν 
»Ἤ ὍΝ ἢ Ξ “ἄορνον πεκλῆσϑαί τε καὶ εἶναι. 

᾿Ελαύνοντες δὲ ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν παιδὶ ἐντυγχάνουσι 
τρισκαίδεκά που ἔτη γεγονότι ἐπ᾽ ἐλέφαντος ὀχου- 
μένῳ καὶ παίοντι τὸ ϑηρίον. ἐπεὶ δὲ ἐπε μησο 
ὁρῶντες ..τί ἔργον," ἔφη »ὦ Ζ΄μι, ἀγαϑοῦ ἱππέως ;““ 
«τέ δ᾽ ἄλλο γε.“ εἶπεν. ..ἢ ἵξήσαντα ἐπὶ τοῦ ἵππου 
ἄρχειν τε αὐτοῦ καὶ τῷ χαλινῷ στρέφειν καὶ κολά- 
ξεν ἀτακτοῦντα καὶ προορᾶν. ὡς μὴ ἐς βόϑρον ἢ 
τάφρον ἢ χάσμα κατενεχϑείη ὁ ἵππος, ὅτε γε δι᾽ 
ἕλους ἢ πηλοῦ χωροίη;:““ ..ἄλλο δὲ οὐδέν, ὦ Ζάμι, 
ἀπαιτήσομεν““ ἔφη ..τὸν ἀγαϑὸν ἱππέα; ““ «νὴ 4ί,.““ 
εἶπε ..τό τε ἀναπηδῶντι μὲν τῷ ἵππῳ πρὸς τὸ σιμὸν 
ἐφεῖναι τὸν χαλινόν. κατὰ πρανοῦς δὲ ἰόντι οὗ μὴ 
ξυγχωρεῖν, ἀλλ᾽ ἀνϑέλκειν. καὶ τὸ καταψῆσαι δὲ τὰ 
ὦτα ἢ τὴν χαίτην, καὶ μὴ ἀεὶ ἡ μάστιξ σοφοῦ ἔμριψε 
δοκεῖ ἱππέως. καὶ ἐπαινοίην ἂν τὸν ὧδε ὀχούμενον."“ 
οτῷ δὲ δὴ μαχίμῳ τε καὶ πολεμιστηρέίῳ τένων δεῖ; “΄ 
οτῶν γε αὐτῶν,“ ἔφη ..ὦ ᾿Δπολλώνιε, καὶ πρός γε 
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τούτοις τοῦ βάλλειν τε καὶ φυλάττεσϑαι, καὶ τὸ ἐπε- 
λάσαι δὲ καὶ τὸ ἀπελάσαι καὶ τὸ ἀνειλῆσαι πολεμίους 
καὶ μὴ ἐᾶν ἐχπλήττεσϑαι τὸν ἵππον, ὅτε δουπήσειεν 
ἀσπὶς ἢ ἀστράψειαν αἵ κόρυϑες ἢ παιανιξόντων τε 
καὶ ἐλολβεόντων βοὴ ἐφ φος σοφίᾳ; οἶμαι; ἱππικῇ 

πρόσκειται." »τοῦτον οὐν“ ἔφη "εὸν ἐπὶ τοῦ ἐλέ- 
φαντος ἱππέα τί φήσεις .““ ..πολλῷ“ ἔφη «.ῳϑαυμα- 

ῇ ᾿] ν᾽ ᾿Ὶ Α Ἷ, 2 

σιώτερον. Απολλώνιξ, τὸ γὰρ ϑηρίῳ τηλικουτῷ ἔπι- 
Ἷ ΄ μ᾿ " 2 , ι΄. «(Ὁ ΄ 

τετάχϑαι τηλικονδε οντὰ καὶ εὐϑυνεῦν αὐτὸ καλαυύυ- 

ροπι, ἣν ὁρᾶς αὐτὸν ἐμβαλόντα τῷ ἐλέφαντι, ὥσπερ 
2 Ἁ , ΙῚ ,ὕ ς-« ἅ Ἷο 

ἄγκυραν. καὶ μὴτε τὴν ὦψιν τοῦ ϑηρίου δεδιξναι 
μήτε τὸ ὕψος μήτε τὴν δώμην τοσαύτην οὖσαν, δαι- 
μόνιον ἔμοιγε δοκεῖ, καὶ οὐδ᾽ ἂν ἐπίστευσα, μὰ τὴν 
3 -» 5 3 

4ϑηνᾶν, εἰ ἑτέρου ἤκουσα.“ ..τέ οὖν.“ ἔφη οοεὐ ἀπο- 
δόσϑαι τιβ ἡμῖν τὸν παῖδα βούλοιτο, ὥὠνήσῃ αὐτόν, 

ὦ ΖΔάμι:““ ονὐ 47.“ εἶπε «τῶν γε ἐμαυτοῦ πάν-- 
τῶν. τὸ γὰρ ὥσπερ ἀκρύπολιν κατειληφότα δεσπό- 
ζξειν θηρίου μεγίστου ὧν ἡ γὴ βόσκει, ἐλευθέρας 

ἔμοιγε δοκεῖ φυσεῶξ καὶ λαμπρᾶς εἶναι.“ τί οὖν 
χρήσῃ τῷ παιδί,“ ἔφη ..εἰ μὴ καὶ τὸν ἐλέφαντα 
ὠνήσῃ;““..τῇ τε οἰκίᾳ“ ἔφη ..ἐπιστήσω τῇ ἐμαυτοῦ 
καὶ τοῖς οἰκέταις καὶ πολλῷ βέλτιον τούτων ἢ ἐγὼ 
ἄρξει.“ , σὺ δὲ οὐχ ἱκανὸς“ ἔφη «τῶν σεαυτοῦ ἄρ- 
χειν ; “(ὅν γε" εἶπε, καὶ σὺ τρόπον, ὦ ̓ άΑπολλώνιε" 
καταλιπὼν γὰρ τἀμὰ περίειμι, ὥσπερ σύ, φιλομαϑῶν 
καὶ περιφρονῶν τὰ ἐν τῇ ξένῃ.“ ..εἰ δὲ δὴ πρίαιο 
τὸν παῖδα, καὶ ἵππω σοι γενοίσϑην ὁ μὲν ἁμιλλητή- 
ριος, ὁ δὲ πολεμικός. ἀναϑήσῃ αὐτόν, ὦ Ζάμι, ἐπὶ 
τοὺς ἵππους; ..ἐπὶ μὲν τὸν ἁμιλλητήριον““ εἶπεν 

ο,οἴσως ἄν. ἐπειδὴ καὶ ἑτέρους ὁρῶ, τὸν δὲ μάχιμόν 
Ἀν δ ΄ - Ἥ 2 ΄ τ ἔω 

τε καὶ ὁπλιτεύοντα πῶς ἂν ἀναβαίνοι οὗτος ; οὔτε 
ν 2 ΄ 3. 1. οι , τα » ἘΉΣ ΤΙ ἡ μ᾿ γὰρ ἀσπίδα δύναιτ ἂν φέρειν, ἧς δεῖ τοῖς ἵππεῦυ - 



ιν 

Ὑ 
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πῳ ὗν ὦ ’ Γ᾿ ΄ ᾽ ΓῚ " - 
ουσιν. οὐὐ ἂν ϑωραχὰ ἢ ἄρᾶνος, αἰχμὴν δὲ πῶς 

ον « 2 

οὗτος. ὃς οὐδὲ ἄτρακτον βέλους ἢ τοξεύματος τ 
δαίνοι ἂν ψελλιξομένῳ (ἐς τὰ πολεμικὰ) ἐοικοὺς ἔτι; " 

οσἔτερον οὖν τιν" ἔφη »»Ο “άμι, ἐστίν. ὃ τὸν ἐλέ- 
φαντα τοῦτον ἡνιοχεῖ καὶ πέμπει. καὶ οὐχ ὁ ἡνίοζηβ 8 

οὗτος. ὃν σὺ μονονοὺ προσχυνεῖς ὑπὸ ϑαύματος ““ 

τοῦ δὲ εἰπόντος ..τί ἂν εἴη τοῦτο. ᾿4πολλώνιε; ὁρῶ 
᾿ ϑΝ - ,΄, ᾿ » Ἁ 2οχ δ, «ςς 

γαρ ἐπὶ τοῦ ϑηρίου πλὴν τοῦ παιδὸς οὐδὲν ἕτερον. 
- 2 , 

»τὸ ϑηρίον““ ἔφη ..τοῦτο εὐπαίδευτόν τε παρὰ πάντα 
3 , 2 Α Ω’ 2 αὐ ον δ, Ἁ ᾿ ΄ - 

ἐστί, κάπειδαν ἅπαξ ἀναγκασϑῇ ὑπὸ ἀνϑρώπῳ ζῆν. τ 

ἀνέχεται τὰ ἐκ τοῦ ἀνθραπου πάντα καὶ ὁμοήϑειαν 
ἐπιτηδεύει τὴν πρὸς αὐτόν. χαίρει τε σιτούμενον 
ἀπὸ τῆς χειρός, ὥσπερ οἵ μικροὶ τῶν κυνῶν, προσ- 
ἰόντα τε τῇ προνομαίᾳ αἰκάλλει καὶ τὴν κεφαλὴν ἐς 
τὴν φάρυγγα ἐσωθοῦντα ἀνέχεται καὶ κέχηνεν ἐφ᾽ τ5 
“ -" 3 ΄ Ῥ ΄ 3 Ξ ΄ 

οῦον τῷ ἀνϑρωώπῳ δοκεῖ. καϑάπερ ἐν τοῖς νομᾶσιν 
ο - ΄ , ᾿ ΄ 3 ΄,ὔ 
ἑωρῶμεν. νύχτωρ δὲ λέγεται τὴν δουλείαν ὀλοφύ- 

᾿ ,3 2 ΄ ς ΝΗ δὶ 2 Ε 
ρεσϑαν, μὰ “10. οὐ τετριγὸς. οποῖον εἴωϑεν. ἀλλ 

΄ ν. 7 Ν 3 -»" ᾽ ᾿ ΕΓ 

οἶχτρὸν τὲ καὶ ἔλεεινον ἀνακλᾶον. εἰ δὲ ἄνϑρωπος 
ἐπισταίη ὀδυρομένω ταῦτα, ἴσχει τὸν ϑρῆνον ὁ ἐλέ-- 90 
φας, ὥσπερ αἰδούμενος. αὐτὸς δὴ ἑαυτοῦ, ὦ 4άμι, 
ἄρχει καὶ ἡ πειϑὼ αὐτὸν ἡ τῆς φύσεως ἄγει μᾶλλον 
ἢ ὁ ἐπικείμενος τε καὶ ἀπευϑύνων ." 

Ἐπὶ δὲ τὸν Ἰνδὸν ἐλϑόντες ἀγέλην ἐλεφάντων 
ἰδεῖν φασι περαιουμένους τὸν ποταμὸν καὶ τάδε 55 
3 - -" ὔ δ Ἕ δ ᾿ 3 » δ 

ἀκοῦσαι περὶ τοῦ ϑηρίου᾽ ὡς οὗ μὲν αὐτῶν ἕλειοι, 
2  ,': ᾿ , Ἵ ’ , 

οἵ δ΄ αὖ ὄρειοι, καὶ τρίτον ἤδη γένος πεδινοί εἶσιν, 
ς ΄ Σ - - ΄ ΄ ἁλίσκονταί τε ἐς τὴν τῶν πολεμικῶν χρείαν. μάχον - 

Ἁ σ΄ Ἁ 

ται γὰρ δὴ ἐπεσκευασμένοι πύργους οἵους κατὰ δέκα 
΄ -»" - - 2 ᾽ 

καὶ πεντεκαίδεκα ὁμοῦ τῶν ᾿Ινδῶν δέξασθαι, ἀφ᾽ 30 
- ’ ’ 

ὧν τοξεύυουσί τε καὶ ἀκοντίζουσιν οἵ ᾿Ινδοί, καϑάπερ 
᾽ »- ,ὔ 9 Ἁ ᾿ Ἁ ,ὕ -Ὁ 

ἔκ πυλῶν βάλλοντες. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ϑηρίον χεῖρα 

ΧΙ 
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τὴν προνομαίαν ἡγεῖται καὶ χρῆται αὐτῇ ἐς τὸ ἀκον- 
τίξειν. ὅσον δὲ ἵππου Νισαίου μείζων ὃ Διβυκὸς 
ἐλέφας, τοσοῦτον τῶν ἐκ Λιβύης οἵ Ἰνδοὶ μείζους. 
περὶ δὲ ἡλικίας τοῦ ξῴου καὶ ὡς μακροβιώτατοι, 
εἴρηται μὲν καὶ ἑτέροις. ἐντυχεῖν δὲ καὶ οὗτοί φασιν 
ἐλέφαντι περὶ Τάξιλα μεγίστην τῶν ἐν Ἰνδοῖς πόλιν, 
ὃν μυρίξειν τε οἷ ἐπιχώριοι καὶ ταινιοῦν᾽ εἶναι γὰρ 
δὴ τῶν πρὸς ᾿4λέξανδρον ὑπὲρ Πώρου μεμαχημένων 
εἷς οὗτος. ὅν, ἐπειδὴ προϑύμως ἐμεμάχητο. ἀνῆκεν 
ὁ ̓ Δλέξανδρος τῷ Ἡλίῳ. εἶναι δὲ αὐτῷ καὶ χρυσοῦ 
ἕλικας περὶ τοῖς εἴτ᾽ ὀδοῦσιν εἴτε κέρασι καὶ γράμ- 
ματα ἐπ᾿ αὐτῶν Ἑλληνικὰ λέγοντα ΑΛΠΕΞΑ͂ΝΖΔΡΟΣ 

Ο ΔΊΟΣ ΤῸΝ ΙΑ͂ΝΤΑ ΤΩΙ ἨἩΖΔΙΩΙ. ὄνομα 

γὰρ τοῦτο τῷ ἐλέφαντι ἔϑετο μεγάλου ἀξιώσας μέγαν. 
τὸ ξυνεβάλοντο δὲ οἱ ἐπιχώριοι πεντήκοντα εἶναι καὶ 

τριακόσια ἔτη μετὰ τὴν μάχην οὔπω λέγοντες καὶ 
ΧΙΠ ὁπόσα γεγονὼς ἐμάχετο. ᾿Ιόβας δέ, ὃς ἦρξέ ποτε τοῦ 
29 Διβυκοῦ ἔϑνους. φησὶ μὲν ξυμπεσεῖν ἀλλήλοις ἐπ᾽ 

ἐλεφάντων πάλαι Λιβυκοὺς ἱππέας --- εἶναι δὲ τοῖς 
0 μὲν πύργον ἐς τοὺς ὀδόντας κεχαραγμένον, τοῖς δὲ 

οὐδέν --- νυκτὸς δὲ ἐπιλαβούσης τὴν μάχην ἡττη- 
ϑῆναι μὲν τοὺς ἐπισήμους φησί, φυγεῖν δὲ ἐς τὸν 
Ἄτλαντα τὸ ὄρος. αὐτὸς δὲ ἑλεῖν τετρακοσίων μήκει 

ἐτῶν ὕστερον τῶν διαφυγόντων ἕνα καὶ τοὐπέσημον 
85 εἶναι αὐτῷ κοῖλον καὶ οὔπω περιτετριμμένον ὑπὸ 

τοῦ χρόνου. οὗτος ὁ ᾿Ιόύβας τοὺς ὀδόντας κέρατα 
ἡγεῖται τῷ φύεσϑαι μὲν αὐτοὺς ὅϑεν περ οἵ κρότα- 
φοι. παραϑήγεσϑαι δὲ μηδενὶ ἑτέρῳ, μένειν δ᾽ ὡς 

᾿ ἔφυσαν καὶ μή, ὅπερ οἱ ὀδόντες, ἐκπίπτειν εἶτ᾽ ἀνα- 
80 φύεσθαι" ἐγὼ δ᾽ οὐ προσδέχομαι τὸν λόγον" κέρατά 

τὲ γὰρ εἰ μὴ πάντα, τά γε τῶν ἐλάφων ἐκπέπτει καὶ 
ἀναφύεται, ὀδόντες δὲ οἵ μὲν τῶν ἀνθρώπων ἐκ- 

σι 
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ΤΙ, 13. Ρ. 39] ΤΎΛΝΕΛ ἈΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. δὅ 

» Ἁ ᾽ ΄ ΄ ΄ 7 “᾿ 

πεσοῦνται καὶ ἀναφύσονται πάντες. ἕώων δ᾽ ἂν 
᾽ Ε δ , ΄ Ἧ Ἷ 3 ἔ [ ᾽ 

οὐδενὶ ἑτέρῳ χαυλιόδους ἢ κυνόδους αὐτομάτως ἐκ- 
Ψ 2 ζ᾿ “4: 2 ’, 3 ͵ ᾽ Ἁ δ, 

πέσοι, οὐδ ἂν ἐπανέλθοι ἐκπεόσῶν. ὁπλου γὰρ ἕνεκα 
ε Γ 3 , ᾽ ι ΠῚ , ’ Δ' ΌἿΡΝΒ 

ἡ φύσις ἐμβιβαξει αὐτους ἐς τας γένυς. καὶ αλλως 

τὰ κέρατα γραμμὴν ἀποτορνεύει κύκλῳ πρὸς τῇ δίξῃ 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἕκαστον, ὡς αἶγές τε δηλοῦσι καὶ ποῖ- 

͵ 2 Α Ἁ Ἔ - ΄ Ἀ . ᾿ 

ὠναν καὶ βόες. ὀδοὺς δὲ λεῖος ἐχφύεται καὶ ἣν μὴ 

᾿ πηρώσῃ τι αὐτόν, τοιόσδε ἀεὶ μένει, μετέχει γὰρ τῆς 
λιϑώδους ὕλης τε καὶ οὐσίας. καὶ μὴν καὶ τὸ κερασ- 
φορεῖν περὶ τὰ δίχηλα τῶν ξῴων μόνα ἕστηκε, τὸ 
ὃ ξῷον τοῦτο πεντώνυχον καὶ πολυσχιδὲς τὴν βάσιν, 
ἢ διὰ τὸ μὴ ἐσφίγχϑαι χηλαῖς ὥσπερ ἐν ὑγρῷ ἕστηκε. 
καὶ τοῖς μὲν κερασφόροις ἅπασιν ὑποβάλλουσα ἡ φύ- 
σις ὀστᾶ σηραγγώδη περιφύει τὸ κέρας ἔξωϑεν, τὸ 
δὲ τῶν ἐλεφάντων πλῆρες ἀποφαίνει καὶ ὅμοιον, 
ἀναπτύξαντι δὲ σύριγξ αὐτὸ λεπτὴ διέρπει μέσον, 
ὥσπερ τοὺς ὀδόντας. εἰσὶ δὲ οἵ μὲν τῶν ἑλείων ὁδόν- 
τες πελιδνοὶ καὶ μανοὶ μεταχειρίσασϑαί τε ἄτοποι, 
πολλαχοῦ γὰρ αὐτῶν ὑποδεδύκασι σήραγγες. πολλα- 
χοῦ δὲ ἀνεστᾶσι χάλαξαι μὴ ξυγχωροῦσαι τῇ τέχνῃ. 
οὗ δὲ τῶν ὀρείων μείους μὲν ἢ οὗτοι. λευκοὶ δὲ ἵχα- 
νῶς καὶ δύσεργον περὶ αὐτοὺς οὐδέν. ἄριστοι δὲ οἵ 
τῶν πεδινῶν ὀδόντες. μέγιστοί τε γὰρ καὶ λευκότατοι 
καὶ ἀναπτύξαι ἡδεῖς καὶ γίγνονται πᾶν ὅ τι ϑέλει ἡ 
χείρ. εἰ δὲ καὶ ἤϑη ἐλεφάντων χρὴ ἀναγράφειν, τοὺς 
μὲν ἐκ τῶν ἑλῶν ἁλισκομένους ἀνοήτους ἡγοῦνται καὶ 
χούφους ᾿Ινδοί. τοὺς δὲ ἐκ τῶν ὀρῶν κακοήϑεις τε 
καὶ ἐπιβουλευτὰς καὶ ἢν μὴ δέωνταί τινος. οὐ βε- 
βαίους τοῖς ἀνθρώποις, οἱ πεδινοὶ δὲ χρηστοί τε εἶναι 
λέγονται καὶ εὐάγωγοι καὶ μιμήσεως ἐρασταί" γρά- 
φουσι γοῦν καὶ ὀρχοῦνται καὶ παρενσαλεύουσι πρὸς 
αὐλὸν καὶ πηδῶσιν ἀπὸ τῆς γῆς ἐκεῖνοι. 
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ΧΙΥ ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ἐλέφαντας ὁ ᾿Ζπολλώνιος τὸν Ἰν- 

90 

δὸν περαιουμένους. ἦσαν δέ. οἶμαι, τριάκοντα. καὶ 
χρωμένους ἡγεμόνι τῷ σμικροτάτῳ σφῶν, καὶ τοὺς 
μείζους αὐτῶν ἀνειληφότας τοὺς αὑτῶν πώλους ἐπὶ 

5 τὰς τῶν ὀδόντων προβολὰς τάς τε πφονομαίας ἐπε- 
ξευχότας δεσμοῦ ἕνεχα »ταῦτα μέν." ἐξ ἔφη »ὦ Δάμει, 
οὐδὲ ἐπιτάττοντος οὐδενὸς αὐτοῖς ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὗτοι 

διὰ ξύνεσίν τε καὶ σοφίαν πράττουσι, καὶ ὁρᾷς. ὡς 
παραπλησίως τοῖς σκευαγωγοῦσιν ἀνειλήφασι τοὺς 

το πώλους καὶ καταδησάμενοι αὐτοὺς ἄγουσιν ;““..ὁρῶ."" 
ἔφη ..ὦ ᾿Δἀπολλώνιε. ὡς σοφῶς τε αὐτὸ καὶ ξυνετῶς 
πράττουσι. τί οὖν βούλεται τὸ εὔηϑες ἐχεῖνο φρόν- 
τιόμα τοῖς ἐρεσχελοῦσι φυσικὴν ἢ μὴ τὴν πρὸς τὰ 
τέκνα εἶναι εὔνοιαν; τουτὶ γὰρ καὶ ἐλέφαντες ἤδη 

ι5 βοῶσιν. ὡς παρὼ τῆς φύσεως αὐτοῖς ἥκει᾽ οὐ γὰρ 
δὴ παρὰ ἀνθρώπων γε μεμαϑήκασιν αὐτό, ὥσπερ τὰ 
ἄλλα. οἵ γε μηδὲ ξυμβεβιώκασί πω ἀνθρώποις. ἀλλὰ 
φύσει κεκτημένοι τὸ φιλεῖν. ἃ ἔτεκον. προκήδονταίξ 

Ἂς ὦ " - (ς ᾿ λ δ 3η 9 τε αὐτῶν. καὶ παιδοτροφοῦσι.““ ..καὶ μὴ τοὺς ἐλέ- 
9 φαντας εἴπῃς, ὦ 4άμι" τοῦτο γὰρ τὸ ξῶον δεύτερον 

Ε ΄ ῃ ι ͵΄ ΄ Η ͵ ᾽ ᾿ 
ἀνθρώπου τάττω κατὰ ξυνεσίν τε καὶ βουλάς. ἀλλὰ 

τάς τε ἄρχτους ἐνθυμοῦμαι μᾶλλον. ὡς ἀγριώταται 
ϑηρίων οὔσαι πάνϑ᾽ ὑπὲρ τῶν σκύμνων πράττουσι. 
τούς τε λύκους. ὡς ἀεὶ προσκείμενοι τῷ ἁρπάξειν ἡ 

΄ , »Ἤ 55 μὲν ϑήλεια φυλάττει. ἃ ἔτεκεν. ὁ δὲ ἄρρην ὑπὲρ 
σωτηρίας τῶν σκυλάκων ἀπάγει αὐτῇ σῖτον. τάς τε 
παρδάλεις ὡσαύτως. αἵ διὰ θερμότητα χαίρουσι τῷ 

ὕ ’ [4 Ἁ Ἁ ’, Γ, 

γίγνεσϑαι μητέρες. δεσπόζειν γὰρ δὴ τότε βούλονται 

τῶν ἀρρένων καὶ τοῦ οἴκου ἄρχειν. οἵ δὲ ἀνέχονται 
Μὸν, ὦ 3 - » ς ΄ » ΄ ,ὕ ΄ 

80 τὸ ἐξ αὐτῶν πᾶν ἡττώμενοι τοῦ τόκου. λέγεται δέ 
τις καὶ περὶ τῶν λεαινῶν λόγος, ὡς ἐραστὰς μὲν 

ποιοῦνται τοὺς παρδάλεις καὶ δέχονται αὐτοὺς ἐπὶ 
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τὰς εὐνὰς τῶν λεόντων ἐς τὼ πεδία. τῆς δὲ γαστρὸς 
ὥραν ἀγούσης ἀναφεύγουσιν ἐς τὰ ὄρη καὶ τὰ τῶν 
παρδάλεων ἤϑη. στικτὰ γὰρ τίκτουσιν, ὅϑεν κρύπτον- 
σιν αὐτὰ χαὶ ϑηλάξουσιν ἐν σκολιαῖς λόχμαις πλα- 
σάμεναι ἀφημερεύειν πρὸς ϑήραν. εἰ γὰρ φωράσειαν 
τουτὶ οἵ λέοντες. διασπῶνται τοὺς σκύμνους καὶ ξαί- 

γνουσι τὴν σπορὰν ὡς νόϑον. ἐνέτυχες δήπου καὶ 
τῶν Ὁμηρείων λεόντων ἕνί, ὡς ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ 
σκύμνων δεινὸν βλέπει καὶ δώννυσιν ἑαυτὸν μάχης 
ἅπτεσϑαι. καὶ τὴν τίγριν δὲ χαλεπωτάτην οὖσάν 
φασιν ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ καὶ περὶ τὴν ϑάλατταν τὴν 
Ἐρυϑοὰν ἐπὶ τὰς ναῦς ἴεσϑαι. τοὺς σκύμνους ἀπαι- 
τοῦσαν. καὶ ἀπολαβοῦσαν μὲν ἀπιέναι χαίρουσαν. 
εἰ δὲ ἀποπλεύσαιεν, ὠρύεσϑαι αὐτὴν πρὸς τῇ ϑα- 
λάττῃ καὶ ἀποθνήσκειν ἐνίοτε. τὰ δὲ τῶν ὀρνέϑων 
τίς οὐκ οἶδεν; ὡς ἀετοὶ μὲν καὶ πελαργοὶ καλιὰς 
οὐκ ἂν πήξαιντο μὴ πρότερον αὐταῖς ἐναρμόσαντες 
ὁ μὲν τὸν ἀετίτην λίϑον., ὁ δὲ τὸν λυχνίτην ὑπὲρ 
τῆς φογονίας καὶ τοῦ μὴ πελάξειν σφίσι τοὺς ὄφεις. 
κἂν τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ σκοπῶμεν. τοὺς μὲν δελφῖνας 
οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμεν, εἰ χρηστοὶ ὄντες φιλοτεκνοῦσι, 

φαλαίνας δὲ καὶ φώκας καὶ τὰ ξῳοτόκα ἔϑνη πῶς 

οὐ ϑαυμασόμεϑα. εἰ φώκη μέν. ἣν εἶδον ἐγὼ ἐν 
“ἰγαῖς καϑειοργμένην ἐς κυνήγια: οὕτως ἐπένϑησεν 
3 ΄ ᾿ ΄ [Ἰ ᾽ - , 3 
ἀποϑανοντα τὸν σκύμνον. ὧν ἐν τῷ οἰχίσκῳ ἄπε- : 

κύησεν, ὡς μὴ προσδέξασθαι τριῶν ἡμερῶν σῖτον. 
καίτοι βορωτάτη ϑηρίων οὖσα. φάλαινα δὲ ἐς τοὺς 
χηραμοὺς τῆς φάρυγγος ἀναλαμβάνει τοὺς σκύμνους. 
ἐπειδὰν φεύγῃ τι ἑαυτὴς μεῖξον ; καὶ ἔχιδνα ὥφϑη 
ποτὲ τοὺς ὄφεις. οὗς ἀπέτεκε. λιχμωμένη καὶ ϑερα- 
πεύουσα ἐκκειμένῃ τῇ γλώττῃ. μὴ γὰρ δεχώμεϑα, 
ὦ «“άμι. τὸν εὐήϑη λόγον, ὡς ἀμήτορες οἵ τῶν 
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ἐχιδνῶν τίκτονται, τουτὶ γὰρ οὐδὲ ἡ φύσις ξυγκε- 
χώρηκεν, οὔτε ἡ πεῖρα.“ ὑπολαβὼν οὖν ὃ Δάμις 
»ξυγχωρεῖς οὖν“ ἔφη »τὸν Εὐριπίδην ἐπαινεῖν ἐπὶ 
τῷ ἰαμβείῳ τούτῳ, ᾧ πεποίηται αὐτῷ ἡ ̓ ἀνδρομάχη 

ὄ λέγουσα 

ἅπασι δ᾽ ἀνθρώποις ἄρ᾽ ἦν 
ψυχὴ τέκνα; ““ 

81 ωξυγχωρῶ, ἔφη .-σοφῶς γὰρ καὶ δαιμονίως εἴρηται, 
πολλῷ δ᾽ ἂν σοφώτερον καὶ ἀληϑέστερον εἶχεν, εἰ 

10 περὶ πάντων ξῴων ὕμνητο.““ .,ἔοικας.,““ ἔφη ..4πολ- 
λώνιε, μεταγράφειν τὸ ἰαμβεῖον, ἵν᾽ οὕτως ἄδοιμεν" 

ἅπασι δὲ ἕξώοις ἄρ᾽ ἦν 
ψυχὴ τέκνα. 

ΧΥ͂ καὶ ἕπομαί σοι, βέλτιον γάρ. ..ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μοι εἰπέ" 
ὁ οὐκ ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων ἔφαμεν σοφίαν εἶναι περὶ 

τοὺς ἐλέφαντας καὶ νοῦν περὶ ἃ πράττουσι; ..καὶ 
εἰκότως.“ εἶπεν ..ὦ Δάμι, ἔφαμεν, εἰ γὰρ μὴ νοῦς 
ἐκυβέρνα τόδε τὸ ϑηρίον, οὔτ᾽ ἂν αὐτὸ διεγίγνετο 
οὔτ᾽ ἂν τὰ ἔϑνη. ἐν οἷς γίγνεται.“ ..τί οὖν““ ἔφη 

80 οὕτως ἀμαϑῶς καὶ οὐ πρὸς τὸ χρήσιμον ἑαυτοῖς 
τὴν διάβασιν ποιοῦνται; ἡγεῖται μὲν γάρ. ὡς ὁρᾶς, 
ὁ μικρότατος, ἕπεται δὲ αὐτῷ τις ὀλίγῳ μείζων, εἶτα 
ὑπὲρ τοῦτον ἕτερος, καὶ οἵ μέγιστοι κατόπιν πάντες. 
ἔδει δέ που τὸν ἐναντίον τρόπον αὐτοὺς πορεύεσϑαι 

80 καὶ τοὺς μεγίστους τείχη καὶ προβλήματα ἑαυτῶν 
ποιεῖσθαι.“ ..ἀλλ᾽, ὦ 4άμι," ἔφη »πρῶτον μὲν ὑπο- 

φεύγειν ἐοίκασι δίωξιν ἀνθρώπων, οἷς που καὶ ἐν- 
τευξόμεϑα ἑπομένοις τῷ ἴχνει, πρὸς δὲ τοὺς ἐπικει-- 
μένους δεῖ τὰ κατὰ νώτου πεφρράχϑαι μᾶλλον, ὥσπερ 

80 ἐν τοῖς πολέμοις. καὶ τοῦτο ταχτικώτατον ἡγοῦ τῶν 
ϑηρίων. ἔπειτα ἡ διάβασις, εἰ μὲν προδιέβαινον οὗ 
μέγιστοι σφῶν, οὔπω τεκχμαίρεσϑαι παρεῖχον ἂν τοῦ 



“.--- “- 
ἢ 
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ὕδατος εἰ διαβήσονται πάντες, τοῖς μὲν γὰρ εὔπορός 
οὐ νδῖς ’, ς ΄ ς ΄ 5. ᾿Ξ Α 

τε καὶ ῥαδία ἡ περαίωσις ὑψηλοτάτοις οὐσι. τοῖς δὲ 
3 - ΕΝ 

χαλεπή τε καὶ ἄπορος, μὴ ὑπεραίρουσι τοῦ δεύμα- 
᾿ δ 78 ΄ Αν 32 " Ἢ 

τος, διελθὼν δὲ ὁ σμικρότατος τὸ ἄλυπον ἤδη καὶ 
τοῖς λοιποῖς ἑρμηνεύει, καὶ ἄλλως οἵ μὲν μείζους 5 
προεμβαίνοντες κοιλότερον ἂν τὸν ποταμὸν ἀποφαί- 
νοιὲν τοῖς σμικροῖς. ἀνάγκη γὰρ συνιξάνειν τὴν ἰλὺν 
3 ΓᾺ ». “ -» ὕ ’, 

ἐς βόϑρους διά τε βαρύτητα τοῦ ϑηρίου διά τε πα- 
΄ -» - 5 5... 5 Ὧν) ἢ 2φολ Ἵ ͵ 

χύτητα τῶν ποδῶν. οἱ δ᾽ ἐλάττους οὐδὲν ἂν βλά- 
πτοιὲν τὴν τῶν μειξόνων διαπορείαν ἧττον ἐμβοϑρεύ- τὸ 

Χ ἘΠ Ὡς Ἄχ ΄ ς σ΄ 
οντες." ἐγὼ δὲ εὗρον ἐν τοῖς ᾿Ιόβα λόγοις. ὡς καὶ ΧΥῪΙ 

ξυλλαμβάνουσιν ἀλλήλοις ἐν τῇ ϑήρᾳ καὶ προΐσταν- 
-» Ἵ ᾽ 

68 ται τοῦ ἀπειπόντος. κἂν ἐξέλωνται αὐτόν. τὸ δάκρυον 
τῆς ἀλόης ἐπαλείφουσι τοῖς τραύμασι περιεστῶτες 
ὥσπερ ἰατροί. πολλὰ τοιαῦτα ἐφιλοσοφεῖτο αὐτοῖς 15 
ἀφορμὰς ποιουμένοις τὰ λόγου ἄξια. 

Τὰ δὲ Νεάρχῳ τε καὶ Πυϑαγόρα περὶ τοῦ ᾽4κε- ΧΥΤ 
σίνου ποταμοῦ εἰρημένα. ὡς ἐσβάλλει μὲν ἐς τὸν 
Ἰνδὸν οὗτος, τρέφει δὲ ὄφεις ἑβδομήκοντα πηχῶν 969 τρὲῳ φεις μη ἢχ 

-» -» 3 , ς » "» 3 μῆκος. τοιαῦτα εἶναί φασιν. ὁποῖα εἴρηται. καὶ ἀνα- 30 
σϑω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκ ὧν ὁ 4ά κείσϑω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκοντας. ὧν ὁ 4άμις 

2 δ ᾿ ΄ ΄ ηλ ον . ν 
ἀφηγεῖται τὴν ϑήραν. ἀφικόμενοι δὲ ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν 
καὶ πρὸς διαβάσει τοῦ ποταμοῦ ὄντες ἤροντο τὸν 
Βαβυλώνιον. εἶ τι τοῦ ποταμοῦ οἶδε. διαβάσεως πέρι 

“ - Ξ 5 ᾽ 
ἐρωτῶντες, ὁ δὲ οὔπω ἔφη πεπλευκέναι αὐτόν, οὐδὲ 55 

» ΞΊ ᾿" 3 γιγνώσκειν, ὁπόϑεν πλεῖται. ..τί οὖν“ ἔφασαν . οὐκ 
, “ ς ἐμισϑώσω ἡγεμόνα; ““ ..«ὅτι ἔστιν“ ἔφη ..ὁ ἡγησόμε- 

νος“ καὶ ἅμα ἐδείκνυ τινὰ ἐπιστολὴν ὡς τοῦτο πρά- 
ξουσαν, ὅτε δὴ καὶ τὸν Οὐαρδάνην τῆς τὲ φιλαν- 

- - Σ ν 

ϑρωπίας καὶ τῆς ἐπιμελείας ἀγασϑῆναί φασι πρὸς 80 

γὰρ τὸν ἐπὶ τοῦ ᾿Ινδοῦ σατράπην ἔπεμψε τὴν ἐπι- 
στολὴν ταύτην καίτοι μὴ ὑποχείμενον τῇ ἑαυτοῦ 

μ᾿ 
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ἀρχῇ. εὐεργεσίας ἀναμιμνήσκων αὐτόν. καὶ χάριν 
μὲν οὐκ ἂν ἐπ᾽ ἐκείνῃ ἀπαιτῆσαι φάσκων --- οὐ γὰρ 
εἶναι πρὸς τοῦ ἑαυτοῦ τρόπου τὸ ἀνταπαιτεῖν -- 

852 ᾿Δπολλώνιον δὲ ὑποδεξαμένῳ καὶ πέμψαντι οἵ βού- 
5 λεται χάριν ἂν γνῶναι. χρυσίον δὲ τῷ ἡγεμόνι ἔδω- 
κεν, ἵν᾽ εἰ δεηϑέντα τὸν ᾿Απολλώνιον αἴσϑοιτο, δοίη 
τοῦτο καὶ μὴ ἐς ἄλλου χεῖρα βλέψειεν. ἐπεὶ δὲ τὴν 
ἐπιστολὴν ὁ ̓ Ινδὸς ἔλαβε, μεγάλων τε ἀξιοῦσϑαι ἔφη 
καὶ φιλοτιμήσεσϑαι περὶ τὸν ἄνδρα μεῖον οὐδὲν ἢ 

10 εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ινδῶν ὑπὲρ αὐτοῦ ἔγραφε. καὶ 
τήν τε ναῦν τὴν σατραπίδα ἔδωκεν αὐτῷ ἐμβῆναι 

πλοῖά τε ἕτερα. ἐφ᾽ ὧν αἵ κάμηλοι ἐκομίζοντο. ἡγε- 
μόνα τε τῆς γῆς πάσης. ἣν ὁ Ὑδραώτης ὁρίζει. 
πρός τε τὸν βασιλέα τὸν ἑαυτοῦ ἔγραψε μὴ χείρω 

1ιὸ αὐτοῦ Οὐαρδάνου γενέσθαι περὶ ἄνδρα Ἕλληνά τε 
καὶ ϑεῖον. 

ΧΥ͂ΙΠΙ Τὸν μὲν δὴ Ινδὸν ὧδε ἐπεραιώϑησαν σταδίους 
μάλιστα τεσσαράκοντα, τὸ γὰρ πλόιμον αὐτοῦ τοσοῦ -- 
τον, περὶ δὲ τοῦ ποταμοῦ τούτου τάδε γράφουσι" 

0. τὸν Ινδὸν ἄρχεσθαι μὲν ἐκ τοῦ Καυκάσου μείξω 
αὐτόϑεν ἢ οἵ κατὰ τὴν ᾿4σίαν ποταμοὶ πάντες, προ- 
χωρεῖν δὲ πολλοὺς τῶν ναυσιπόρων ἑαυτοῦ ποιού-- 
μενον, ἀδελφὰ δὲ τῷ Νεέλῳ πράττοντα τῇ τε ᾿Ινδικῇ 
ἐπιχεῖσϑαι γῆν τε ἐπάγειν τῇ γῇ καὶ παρέχειν ᾿Ινδοῖς 

5 τὸν Αἰγυπτίων τρόπον σπείρειν. χιόσι δ᾽ Αἰϑιόπων 
τε καὶ Καταδούπων ὁρῶν ἀντιλέγειν μὲν οὐκ ἀξιῶ 
διὰ τοὺς εἰπόντας. οὐ μὴν ξυντέϑεμαί γε λογιξόμε-- 
νος τὸν ᾿Ινδόν, ὡς ταὐτὸν τῷ Νείλῳ ἐργάξεται μὴ 
νιφομένης τῆς ὑπὲρ αὐτὸν χώρας. καὶ ἄλλως τὸν 

80 ϑεὸν οἶδα κέρατα τῆς γῆς ξυμπάσης Αὐϑίοπάς τε καὶ 

ἸΙνδοὺς ἀποφαίνοντα μελαίνοντά τε τοὺς μὲν ἀρχο- 
μένου ἡλίου, τοὺς δὲ λήγοντος, ὃ πῶς ἂν ξυνέβαινε 
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περὶ τοὺς ἀνθρώπους. εἰ μὴ καὶ τὸν χειμῶνα ἐϑέ- 
ροντο; ἣν δὲ ἀνὰ πᾶν ἔτος ϑάλπει γῆν ἥλιος, πῶς 
ἄν τις ἡγοῖτο νίφεσϑαι., πῶς δ᾽ ἂν τὴν χιόνα χορη- 
γὸν τοῖς ἐκείνῃ ποταμοῖς γίγνεσϑαι τοῦ ὑπεραίρειν 
τὰ σφῶν αὐτῶν μέτρα; εἰ δὲ καὶ φοιτᾶν χιόνα ἐς τὰ 
οὕτω πρόσειλα. πῶς ἂν αὐτὴν ἐς τοσύνδε ἀναχυϑὴ- 
ναι πέλαγος; πῶς δ᾽ ἂν ἀποχρῆσαι ποταμῷ βυϑίέ- 
ξοντι Αἴγυπτον; κομιξόμενοι δὲ διὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ πολ- 
λοῖς μὲν ποταμίοις ἵπποις ἐντυχεῖν φασι. πολλοῖς 

δὲ κροχοδείλοις. ὥσπερ οἱ τὸν Νεῖλον πλέοντες. 
λέγουσι δὲ καὶ ἄνϑη τῷ ᾿Ινδῷ εἶναι, οἷα τοῦ Νείλου 
ἀναφύεται, καὶ τὰς ὥρας. αἵ περὶ τὴν ᾿Ινδικήν εἰσι. 
χειμῶνος μὲν ἀλεεινὰς εἶναι. ϑέρους δὲ πνιγηράς, 
πρὸς δὲ τοῦτο ἄριστα μεμηχανῆσϑαι τῷ δαίμονι, τὴν 
γὰρ χώραν αὐτοῖς ϑαμὰ ὕεσϑαι. φασὶ δὲ καὶ ἀκοῦ- 
σαι τῶν Ἰνδῶν. ὡς ἀφικνοῖτο μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 
τὸν ποταμὸν τοῦτον. ὅτε ἀναβιβάξοιεν αὐτὸν αἴ ὧραι; 
ϑύοι δὲ αὐτῷ ταύρους τε καὶ ἵππους μέλανας --- τὸ 
γὰρ λευκὸν ἀτιμότερον ᾿Ινδοὶ τέϑενται τοῦ μέλανος 
δι᾽. οἶμαι. τὸ ἑαυτῶν χρῶμα -- ϑύσαντα δὲ κατα- 
ποντοῦν φασι τῷ ποταμῷ χρυσοῦν μέτρον. εἰκασμέ- 
νον τῷ ἀπομετροῦντι τὸν σῖτον, καὶ ἐφ᾽ ὅτω μὲν 
τοῦτο πράττει ὁ βασιλεύς. οὐ ξυμβαλέσϑαι τοὺς Ἶν- 
δούς, αὐτοὶ δὲ τεκμαίρεσϑαι τὸ μέτρον καταποντοῦ- 
σϑαι τοῦτο ἢ ὑπὲρ ἀφϑονίας καρπῶν. οὖς γεωργοὶ 
ἀπομετροῦσιν, ἢ ὑπὲρ ξυμμετρίας τοῦ δεύματος. ὡς 
μὴ κατακλύσειε τὴν γῆν πολὺς ἀφικόμενος. 

Πορευϑέντας δὲ αὐτοὺς ὑπὲρ τὸν ποταμὸν ἦγεν 
ὃ παρὰ τοῦ σατράπου ἡγεμὼν εὐϑὺ τῶν Ταξίλων, 
οὗ τὰ βασίλεια ἦν τῷ ᾿Ινδῷ. στολὴν δὲ εἶναι τοῖς : 
μετὰ τὸν Ινδὸν λίνου φασὶν ἐγχωρίου καὶ ὑποδή- 
ματα βύβλου καὶ κυνῆν, ὅτε ὕοι, καὶ βύσσῳ δὲ τοὺς 

σι 

ΧΙΧ 

-- 0 

"- οἱ 

ΧΧ 
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“ὶ »-» 88 φανερωτέρους αὐτῶν φασιν ἐστάλϑαι, τὴν δὲ βύσσον 
φύεσϑαι δένδρου φασὶν ὁμοίου μὲν τῇ λεύκῃ τὴν 
βάσιν, παραπλησίου δὲ τῇ ἰτέᾳ τὰ πέταλα. καὶ ἡσϑῆ- 

-»" ΄ Α δι» ᾿ 9 Ἁ " 

ναι τῇ βυσσῳ φησίν τὰ Δ πΩβΑΒΗΗΡΕ Ξ βπξίβη ἔρισε 
δ φαιῷ τρίβωνι. καὶ ἐς Αἴγυπτον δὲ ἐξ ᾿Ινδῶν ἐς 

-" » -» ς Γ 

πολλὰ τῶν ἱερῶν φοιτᾷ ἡ βύσσος. τὰ δὲ Τάξιλα 
, Ἁ 5 Α ὟΝ »" ,ὔ Ἁ 

μέγεϑος μὲν εἶναι κατὰ τὴν Νῖνον. τετειχίσϑαι δὲ 

ξυμμέτρως. ὥσπερ αἴ Ἑλλάδες, βασίλεια δὲ εἶναι ἀν-- 
δορὸς τὴν Πώρου τότε ἀρχὴν ἄρχοντος. νεὼν δὲ πρὸ 9 Ἶ 9 χὴν αρχ ᾽ 90 

τς “ἢ “ὦ 3 Ἁ Α »" ἴω 10 τοῦ τείχους ἰδεῖν φασιν οὐ παρὰ πολὺ τῶν ἕκατομ-- 
πόδων λίϑου κογχυλιάτου. καὶ κατεσκευάσϑαι τι 
ἱερὸν ἐν αὐτῷ ἧττον μὲν ἢ κατὰ τὸν νεὼν τοσοῦτόν 
τε ὄντα καὶ περικίονα, ϑαυμάσαι δὲ ἄξιον" χαλκοῖ 
γὰρ πίνακες ἐγκεχκρότηνται τοίχῳ ἑκάστῳ. γεγραμ- 

ΝΝ , ᾿ ΄ Φ»5 ΄ 3, ὃ ’ ιό μένοι τὰ Πώρου τε καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἔργα᾽ γεγρά- 
φαται δὲ ὀρειχάλκῳ καὶ ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ καὶ χαλκῷ 
μέλανι ἐλέφαντες ἵπποι στρατιῶται κράνη ἀσπίδες, 
λόγχαι δὲ καὶ βέλη καὶ ξίφη σιδήρου πάντα. καὶ 
Ὡ Γ τ ΄ - οἵ » 
ὥσπερ λόγος εὐδοκίμου γραφῆς, οἷον εἰ Ζεύξιδος εἴη 

80 τί ἢ Πολυγνώτου τε καὶ Εὐφράνορος. οἱ τὸ εὔσκιον 
ἠσπάσαντο καὶ τὸ ἔμπνουν καὶ τὸ ἐσέχον τε καὶ ἐξέ- τ2 
χον, οὕτως, φασί, κἀκεῖ διαφαίνεται. καὶ ξυντετή- 

’ ΄ ΄ ς Χ Α Α ΟΕ, 

κασιν αἱ ὕλαι καϑάπερ χρώματα. ηδυ δὲ καὶ αὐτὸ 
τὸ ἦϑος τῆς γραφῆς᾽ ἀναϑεὶς γὰρ ταῦτα μετὰ τὴν 

- ΄ »" - τς Ὁ 

ὁ τοῦ ακεδονος τελευτὴν ὃ Πῶρος νικᾷ ἐν αὐτοῖς ὁ 

“Μακεδὼν καὶ τὸν Πῶρον ἀνακτᾶται τετρωμένον καὶ 
δωρεῖται τὴν ᾿Ινδικὴν ἑαυτοῦ λοιπὸν οὖσαν. λέγεται 
δὲ καὶ πενθῆσαι τὸν ᾿4λέξανδρον ἀποϑανόντα ὁ Πῶ- 
ρος ὀλοφύρασϑαί τε ὡς γενναῖον καὶ χρηστὸν βασι- 

, -ὦἋ»" ΄ 3 , Ν ᾿ ἣ ΕῚ - 3 -»Ἥ 

80 λέξα, ζῶντός τε 4λεξάνδρου μετὰ τὴν ἐκ τῆς Ινδικῆς 

ἀναχώρησιν μήτε εἰπεῖν τι ὡς βασιλεὺς καίτοι ξυγχω- 
ροῦντος. μήτε προστάξαι τοῖς Ἰνδοῖς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
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σατράπης σωφροσύνης μεστὸς εἶναι καὶ πράττειν ἐς 
χάριν τὴν ἐκείνου πάντα. οὐ ξυγχωρεῖ μοι ὁ λόγος ΧΧῚ 
παρελϑεῖν, ἃ περὶ τοῦ Πώρου τούτου ἀναγράφουσι" 

Ἁ ΄ Ἁ » ιν » Α 

πρὸς διαβάσει γὰρ τοῦ Μακεδονος ὄντος καὶ ξυμ- 
. νεονς ε δ᾽ Ξ 

βουλευόντων αὐτῷ ἐνίων τοὺς ὑπὲρ τὸν Ὕφασίν τὲ 5 

καὶ τὸν Γάγγην ποταμὸν ποιεῖσϑαι ξυμμάχους, οὐ 
Ἁ Ἢ Ἁ Α 3 Α - - 

γὰρ ἂν πρὸς τὴν ᾿Ινδικὴν πᾶσαν ξυμφρονοῦσαν πα- 
ρατάξεσϑαί ποτε αὐτόν ..εἰ τοιοῦτόν ἐστί μοιζ ἔφη 

«ς Γ΄ ’, 

τὸ ὑπήκοον, ὡς μὴ σώξεσϑαι ἄνευ ξυμμάχων. ἐμοὶ 
, ᾿ Ν᾿ Ἐ ἂν ἀξ 5 ᾿. ἢ ΡΞ 

βέλτιον τὸ μὴ ἄρχειν. ἀπαγγείλαντος δὲ αὐτῷ τινος. τὸ 
[ἢ ΡΝ “ » , » 
ὅτι ΖΙαρεῖον ἥρηκε ..βασιλέα.““ ἔφη «ἄνδρα δὲ οὔ.“ 

18 τὸν δὲ ἐλέφαντα, ἐφ᾽ οὗ μάχεσϑαι ἔμελλε, κοσμή- 
- 23 ΄ {3 ἐς 

σαντος τοῦ ὀρεωκόμου καὶ εἰπόντος «οὗτος σέ, ὦ βα- 
»"Σ ν ᾿ 5 “- » ᾿ὔ 

σιλεῦ. οἴσει,“ .. ἐγὼ μὲν οὐὖν΄᾿ ἔφη «τοῦτον, ἣν γὲ 
3 Ἁ -- Ο ’ 

ἀνὴρ ἐμαυτῷ ὅμοιος γένωμαι.“ γνώμην δὲ ποιουμέ- τ 
-» 3 - » ' 

νῶν ϑῦσαι αὐτὸν τῷ ποταμῷ. ὡς μὴ δέξαιτο τὰς 
΄ , ιω δ ΝΣ 

Μακεδόνων σχεδίας, μηδὲ εὔπορος τῷ ᾿Ζλεξάνδρῳ 
“ἢ , " » ἰκ ΄ Ἁ 

γένοιτο. ..οὐκ ἔστιν“ ἔφη ..«τῶν ὅπλα ἐχόντων τὸ 
- (ςς Ἀ . Ἁ ΄ “ Α »} 

καταρᾶσϑαι.““ μετὰ δὲ τὴν μάχην. ὅτε καὶ τῷ 4λε- 
": ς 

ξάνδρῳ ϑεῖός τε καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν τὴν ἀνθϑρῶ- 30 
πείαν ἔδοξεν. εἰπόντος τῶν ξυγγενῶν τινος. ..εἰ δὲ 

΄ 3 - ΄ὔ μ ς 

προσεκύνησας διαβάντα. ὦ Πῶρε, οὔτ᾽ ἂν ἡττήϑης 
τ΄ -»" »" ΄ 7 

μαχόμενος οὔτ᾽ ἂν τοσοῦτοι Ἰνδῶν ἀπώλοντο. οὔτ᾽ 
5" " τν : 

ἂν αὐτὸς ἐτέτρωσο.““ ..ἐγὼ τὸν ᾿4λέξανδρον΄“ εἶπε 
φιλοτιμότατον ἀκούων ξυνῆκα, ὅτι προσκυνήσαντα: 

Α "ἡ 7 ε ΄ ΄ ᾿" , 

μὲν δοῦλόν με ἡγήσεται. πολεμήσαντα δὲ βασιλξα. 
- Ἃ » 

καὶ ϑαυμάξεσϑαι μᾶλλον ἠξίουν ἢ ἐλεεῖσϑαι. καὶ 
2 2 ΄ Φ Ἁ Α 2 , Ω 3 »" 

οὐκ ἐψεύσϑην᾽ παρασχὼν γὰρ ἐμαυτόν. οἷον ᾿4λέξ- 
Ξ- » 3 ΄ " 

ανδρος εἶδε, πάντα ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ ἀπώλεσα καὶ 
΄ -ὋὉ- Ἁ 3 κ » Ἵ 

ἐχτησάμην.“ τοιοῦτον μὲν τὸν Ἰνδὸν τοῦτον ἐξιστο- 80 
- 2 Ξ 

ροῦσι, γενέσϑαι δέ φασιν αὐτὸν κάλλιστον ᾿Ινδῶν 
- ’ - Ἁ ᾿Ὶ 

χαὶ μῆκος. ὅσον οὔπω τινὰ ἀνθρώπων τῶν μετὰ τοὺς 84 

το οι 
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Τρωικοὺς ἄνδρας, εἶναι δὲ κομιδῇ νέον. ὅτε τῷ 
᾿Δλεξάνδρῳ ἐπολέμει. 

ΧΧΤΙ Ὃν δὲ διέτριβεν ἐν τῷ ἱερῷ χρόνον, πολὺς δὲ 
οὗτος ἐγένετο, ἔστ᾽ ἂν ἀγγελϑῇ τῷ βασιλεῖ ξένους 
Ὡ 5, ΄ (ςς " . Ὁ ΄ - 

5 ἥκειν. .«.«ὦ Ζίαμι" ἔφη ὁ “Ζ“πολλῶνιος. ..«ἔστι τι γρα- 
΄  ὁς » ςς 53 δ 4. ςς ᾿ ᾿ φική:““ , εἴ γε εἶπε ..«καὶ ἀλήϑεια.5  0ῳπράττει δὲ 

ς Ε 

τί ἡ τέχνη αὕτη; . τὰ χρώματα“ ἔφη .«ξυγκεράν- 
ε , , Ὁ » νυσιν, ὁπόσα ἐστί, τὰ κυανᾶ τοῖς βατραχείοις καὶ τὰ 

λευκὰ τοῖς μέλασι καὶ τὰ πυρσὰ τοῖς ὠχροῖς.““ «ταυτὶ 
3 ς ς 10 δὲ'΄ ἡ δ᾽ ὃς «οὐπὲρ τίνος μίγνυσιν; οὐ γὰρ υπὲρ μό- 

-» Ρ ε 

νου τοῦ ἄνθους. ὥσπερ αἵ κήριναι.““ .«ὐπὲρ μιμή- 
σεως“ ἔφη ..καὶ τοῦ κύνα τε ἐξεικάσαι καὶ ἵππον 

Ἧ Η “» ᾿. ἜΣ ξ- οὐ σον τ ΑΘΗ͂Ν, καὶ ἄνϑρωπον καὶ ναῦν καὶ ὁπόσα ὁρᾷ ὃ ἥλιος᾽ ἤδη 
δὲ καὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν ἐξεικάξει τοτὲ μὲν ἐπὶ τεττά- 

τό ρῶν ἵππων. οἷος ἐνταῦϑα λέγεται φαίνεσθαι. τοτὲ 
δ᾽ αὖ χαὶ διαπυρσεύοντα τοῦ οὐρανοῦ; ἐπειδὰν αἰ- 
ϑέρα ὑπογράφῃ καὶ ϑεῶν οἶκον.“ μίμησις οὖν ἡ 
γραφική, ο “άμι:“ οοτί δὲ ἄλλο; ““ εἶπεν ..εἰ γὰρ 
μὴ τοῦτο πράττοι. γελοία δόξει χρώματα ποιοῦσα 

3 79. ςς κ δ᾽ ᾽ » 2 “(ςζς "ἡ βλ τ ᾿ 
0 εὐήϑως.“ ..τὰ δ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ“ ἔφη ..βλεπόμενα, 

Α -" 9. .} 3 , Α 

ἐπειδὰν αἵ νεφέλαι διασπασϑῶσιν ἀπ ἀλλήλων, τοὺς 
κενταύρους καὶ τραγελάφους καὶ, νὴ Δί᾽. οἵ λύκοι 

τε σὲ τ ἵπποι. τί φήσεις; ἀρ᾽ οὐ μιμητικῆς εἶναι 
ἔργα; “ »»ξοικεν, “ς ξφη. »ξωγράφος οὖν ὁ ϑεός, ὦ 

95 Ζάμι., καὶ καταλιπὼν τὸ πτηνὸν ἄρμα. ἐφ᾽ οὗ πο- 
ρεύεται διακοσμῶν τὰ ϑεῖά τε καὶ ἀνθρώπεια, κάϑη- 

3 » 

ται τότε ἀϑύρων τε καὶ γράφων ταῦτα, ὥσπερ οἵ 
Ξν 3 » Γ ΣΝ, , ς ͵ : “ 

παῖδες ἐν τῇ ψάμμῳ :““ ἠρυϑρίασεν ὁ Ζάμις ἐς οὕτως 
ἄτοπον ἐχπεσεῖν δόξαντος τοῦ λόγου. οὐχ ὑπερι- 

4 

χϑῖν μόνα 

80 δὼν οὖν αὐτὸν ὁ ̓ΔἽπολλώνιος, οὐδὲ γὰρ πικρὸς" 
πρὸς τὰς ἐλέγξεις ἦν, »ἀλλὰ μὴ τοῦτο' ᾿ ἔφη »βούλει 
λέγειν, ὦ Ζάμι, τὸ ταῦτα μὲν ἄσημά τε καὶ ὡς ἔτυχε 



τάξὰς χάφος., αϑρὶ ᾿ ἘΡ ρον 
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διὰ τοῦ οὐρανοῦ φέρεσϑαι τόγε ἐπὶ τῷ ϑεῷ. ἡμᾶς δὲ 
φύσει τὸ μιμητικὸν ἔχοντας ἀναρρυϑμίξειν τε αὐτὰ 
καὶ ποιεῖν; “μᾶλλον ἔφη ..τοῦτο ἡγώμεϑα, ὦ 
᾿Δπολλώνιε, πιϑανώτερον γὰρ καὶ πολλῷ βέλτιον." 
διττὴ ἄρα ἡ μιμητική, ὦ ΖΔάμι, καὶ τὴν μὲν ἡγώ- 5 
μεϑα οἵαν τῇ χειρὶ ἀπομιμεῖσθαι καὶ τῷ νῷ. γραφι- 
κὴν δὲ εἶναι ταύτην, τὴν δ᾽ αὖ μόνῳ τῷ νῷ εἰκά- 
ξεινΚ5 οὐ διττήν,“ ἔφη ὁ Ζ4άμις ἀλλὰ τὴν μὲν 

τῦ τελεωτέραν ἡγεῖσϑαι προσήκει γφαφικήν γε οὔσαν, 

ἣ δύναται καὶ τῷ νῷ καὶ τῇ χειρὶ ἐξεικάσαι. τὴν δὲ τὸ 
ἑτέραν ἐκείνης μόριον, ἐπειδὴ ξυνέησι μὲν καὶ μιμεῖς- 
ται τῷ νῷ καὶ μὴ γφαφικός τις 655: τῇ χειρὶ δὲ οὐκ 
ἂν ἐς τὸ γφάφειν αὐτὰ χφήσαιτο."“ »»ἄρα,"" ἔφη ..ὦ 
Ζάμι, πεπηρωμένος τὴν χεῖρα ὑπὸ πληγῆς τινος ἢ 
νόσου; ““ «μὰ 40“ εἶπεν ,.ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ μήτε γρα- 15 
φίδος τινὸς ἦφϑαι, μήτε ὀργάνου τινὸς ἢ χρώματος. 
ἀλλ᾽ ἀμαϑῶς ἔχειν τοῦ γράφειν.“ οὐκοῦν,“ ἔφη 
»ὦ “Ιάμι, ἄμφω ὁμολογοῦμεν μιμητικὴν μὲν ἐκ φύ- 
σεως τοῖς ἀνθρώποις ἥκειν. τὴν γραφικὴν δὲ ἐκ 
τέχνης. τουτὶ δ᾽ ἂν καὶ περὶ τὴν πλαστικὴν φαί- 30 
ψοιτο. τὴν δὲ δὴ ξωγραφίαν αὐτὴν οὔ μοι δοκεῖς 
μόνον τὴν διὰ τῶν χρωμάτων ἡγεῖσϑαι. καὶ γὰρ ἕν 
χρῶμα ἐς αὐτὴν ἤρκεσε τοῖς γε ἀρχαιοτέροις τῶν 
γραφέων καὶ προϊοῦσα τεττάρων εἶτα πλειόνων ἥψα- 
το, ἀλλὰ καὶ γραμμὴν καὶ τὸ ἄνευ χρώματος. ὃ δὴ 
σκιᾶς τε ξύγκειται καὶ φωτός, ξωγραφίαν προσήκει 
καλεῖν" καὶ γὰρ ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης τε ὁρᾶται εἶδός 
τε καὶ νοῦς καὶ αἰδὼς καὶ ϑρασύτης. καίτοι χηρεύει 
χρωμάτων ταῦτα, καὶ οὔτε αἷμα ἐνσημαίνει οὔτε κό- 
μῆς τινὸς ἢ ὑπήνης ἄνϑος, ἀλλὰ μονοτρόπως ξυν- 10 
τυϑέμενα τῷ τε ξανϑῷ ἀνθοώπῳ ἔοικε καὶ τῷ λευκῷ, 

6 χἂν τούτων τινὰ τῶν ᾿Ινδῶν λευκῇ τῇ γραμμῇ γρά- 
ῬμίΠοβέταξαβ οᾶ. Καγξβοσ. 5 

τὸ ϑι 
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ψωῶμεν. μέλας δήπου δόξει. τὸ γὰρ ὑπόσιμον τῆς 
ῥινὸς καὶ οἵ ὀρϑοὶ βόστρυχοι καὶ ἡ περιττὴ γένυς 
καὶ ἡ περὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς οἷον ἔκπληξις μελαένει 
τὰ ὁρώμενα καὶ ᾿Ινδὸν ὑπογράφει τοῖς γε μὴ ἀνοή- 
τῶς ὁρῶσιν. ὅϑεν εἴποιμ᾽ ἂν καὶ τοὺς ὁρῶντας τὰ 

τῆς γραφικῆς ἔργα μιμητικῆς δεῖσθαι" οὐ γὰρ ἂν 
ἐπαινέσειέ τις τὸν γεγραμμένον ἵππον ἢ ταῦρον μὴ 
τὸ ξῷον ἐνθυμηϑείς. ᾧ εἴκασται. οὐδ᾽ ἂν τὸν 4ἴαντά 
τις τὸν Τιμομάχου ἀγασϑείη. ὃς δὴ ἀναγέγραπται 

ιὸ αὐτῷ μεμηνώς. εἰ μὴ ἀναλάβοι τι ἐς τὸν νοῦν 4{- 
αντος εἴδωλον καὶ ὡς εἰκὸς αὐτὸν ἀπεκτονότα τὰ ἐν 

τῇ Τροίᾳ βουκόλια καϑῆσϑαι ἀπειρηκότα, βουλὴν 
ποιούμενον καὶ ἑαυτὸν κτεῖναι. ταυτὶ δέ, ὦ Δάμι. 
τὰ τοῦ Πώρου δαίδαλα μήτε χαλκευτικῆς μόνον ἀπο- 

1ι5. φαινώμεϑα. γεγραμμένοις γὰρ εἴκασται, μήτε γραφι- 
κῆς. ἐπειδὴ ἐχαλκεύϑη, ἀλλ᾽ ἡγώμεϑα σοφίσασϑαι 
αὐτὰ γραφικόν τε καὶ χαλκευτικὸν ἕνα ἄνδρα. οἷον 
δή τι παρ᾽ Ὁμήρῳ τὸ τοῦ Ἡφαίστου περὶ τὴν τοῦ 
᾿“χιλλέως ἀσπέδα ἀναφαίνεται. μεστὰ γὰρ καὶ ταῦτα 

90 ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, καὶ τὴν γῆν ἡματῶσϑαι 
φήσεις χαλκῆν οὖσαν." 

ΧΧΤΙΠΙ Τοιαῦτα σπουδάζοντι τῷ ἀνδρὶ ἐφίστανται παρὼ ὁ 
τοῦ βασιλέως ἄγγελοι καὶ ἑρμηνεύς. ὡς ποιοῖτο αὐἡὟ 
τὸν ὁ βασιλεὺς ξένον ἐς τρεῖς ἡμέρας. μὴ γὰρ πλει- 

95 ὄνων νενομίσϑαι τοὺς ξένους ἐνομιλεῖν τῇ πόλει. 
καὶ ἡγοῦντο αὐτῷ ἐς τὰ βασίλεια. ἡ πόλις δ᾽ ὡς 
μὲν ἔχει τοῦ τείχους. εἴρηκα, φασὶ δ᾽ ὡς ἀτάχτως.Ἡ 
τὲ καὶ ᾿Δττικῶς τοὺς στενωποὺς τέτμηται κατεσκεύ- τ΄ 
ασταί τε οἰκίαις. εἰ μὲν ἔξωϑεν ὁρῴη τις αὐτάς. ἕνα 

80 ἐχούσαις ὄροφον. εἰ δ᾽ ἔσω παρέλϑοι τις. ὑπογείοις 
ἤδη καὶ παρεχομέναις ἴσα τοῖς ἄνω τὰ ὑπὸ τῇ γῇ. 

ΧΧῚΥ͂ ἱερὸν δὲ ἰδεῖν Ἡλίου φασίν, ᾧ ἀνεῖτο Αἴας ἐλέφας, 

οι 

δρνυ: ᾿νε δαχμ » 
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καὶ ἀγάλματα ᾿Δλεξάνδρου χρυσᾶ καὶ Πώρου ἕτερα, 
χαλκοῦ δ᾽ ἦν ταῦτα μέλανος. οἱ δὲ τοῦ ἱεροῦ τοῖχοι. 
πυρσαῖς λέϑοις ὑπαστράπτει χρυσὸς αὐγὴν ἐχδι- 
δοὺς ἐοικυῖαν ἀκτῖνι. τὸ δὲ ἕδος αὐτὸ μαργαρίτιδος 
ξύγκειται ξυμβολικὸν τρόπον. ᾧ βάρβαροι πάντες ἐς 
τὰ ἱερὰ χρῶνται. 

Περὶ δὲ τὰ βασίλεια οὔτε ὄγκον ἰδεῖν φασιν οἱ- 
κοδομημάτων, οὔτε δορυφόρους ἢ φύλακας. ἀλλ᾽ οἷα 
περὶ τὰς τῶν λαμπρῶν οἰχίας. ὀλίγους οἰκέτας καὶ 

διαλεχϑῆναι τῷ βασιλεῖ δεομένους τρεῖς. οἶμαι. ἢ 
τέτταρας καὶ τὸν κόσμον τοῦτον ἀγασϑῆναι μᾶλλον 
ἢ τὰ ἐν Βαβυλῶνι φλεγμαίνοντα, καὶ πολλῷ πλέον 
ἔσω παρελθόντες καὶ γὰρ τοὺς ἀνδρῶνας καὶ τὰς 

στοὰς καὶ τὴν αὐλὴν πᾶσαν κεκολάσϑαι φασίν. ἔδο- 
ξεν οὖν τῷ ᾿Δ4πολλωνίῳ φιλοσοφεῖν δι Ἰνδὸς καὶ 
παραστησάμενος τὸν ἑρμηνέα »χαίρω," εἶπεν ..ὦ 
βασιλεῦ. φιλοσοφοῦντά σε ὁρῶν.“ ἐγὼ δὲ ὑπερχαί- 

ρωΐ ἔφη ..ἐπειδὴ οὕτω περὶ ἐμοῦ οἴει . «τουτὶ δὲ 
νενόμισται παρ᾽ ὑμῖν.“ εἶπεν ..ἢ σὺ πρὸς τὸ ἐπι- 

- 3 {ςς ΄ ξ 

εὐκὲς τοῦτο τὴν ἀρχὴν κατεστήσω;““ ..«σωφρόνως" 9 
ἔφη .-νενομισμένῳ σωφρονέστερον χρῶμαι, καὶ πλεῖ- 
στα μὲν ἔχω ἀνθρώπων. δέομαι δὲ ὀλίγων. τὰ γὰρ 
πολλὰ τῶν φίλων τῶν ἐμαυτοῦ ἡγοῦμαι." »μακόριξ 
τοῦ ϑησαυροῦ, εἶπεν ..εἰ “ἀρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου 
ἀντερύῃ τοὺς πέσε ̓  ἐξ ὧν ἀναφύεταί σοι πολλώ 2 

τε χαὶ ἀγαθά.“ «καὶ μὴν καὶ τοῖς ἐχϑροῖς“" ἔφη 
κοινωνῶ τοῦ πλούτου. τοὺς γὰρ ἀεί ποτε διαφό- 
ρους τῇ χώρᾳ ταύτῃ βαρβάρους προσοικοῦντας καὶ 
καταδρομαῖς χρωμένους ἐς τἀμὰ ὅρια ὑποποιοῦμαι 

δ Ξ Οὐ 5 3 
τουτοισὶ τοῖς χρήμασι καὶ δορυφορεῖταί μοι ὑπ᾿ αὐ-- : 

- ’ 2 Ὰ » ’ 

τῶν ἡ χώρα. καὶ οὔτε αὐτοὶ ἐπὶ τἀμὰ φοιτῶσι τούς 
ρ ὦ 3 , »: 

τε ὁμόρους αὐτοῖς βαρβάρους ἀνείργουσι. χαλεποὺς 
5 Ξ 

10 

ΧΧΥΙ 
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86 ὄντας.“ ἐρομένου δὲ αὐτὸν τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου, εἰ καὶ 
Πῶρος αὐτοῖς ἐτέλει χρήματα. .. Πῶρος“ εἶπε ..πο- 
λέμου ἤρα, ἐγὼ δὲ εἰρήνης.“ πάνυ τοῖς λόγοις τού- 

-Ὁ Ἁ Γ ΄“ -»" 

τοις ἐχειροῦτο τὸν ᾿Ζπολλώνιον καὶ οὕτως αὐτοῦ 
ς ῇ ς 2 , Ἁ 5 ἐν νὴ 

δηττηϑη. ὡς Εὐφράτῃ ποτὲ ἐπιπληττῶν μὴ φιλοσο- 

φοῦντι «ἡμεῖς δὲ ἀλλὰ τὸν ᾿Ινδὸν Φραώτην αἰδώ- 
μεϑα,“ φάναι, ὄνομα γὰρ τῷ Ἰνδῷ τοῦτο ἣν. σατρά- 

, 3 ᾿ 4 3 3 -"ὝὟἫ 3 2 

που δέ, ἐπειδὴ μεγάλων παρ αὐτοῦ ἠξιωϑη, βουλη- 
ϑέντος αὐτὸν ἀυυδῆσαι μίτρᾳ χρυσῇ κεκοσμημένῃ 

10 λίϑοις ποικίλοις ἐγώ," ἔφη »»δὲ καὶ τῶν ξηλούντων 

τὰ τοιαῦτα ἦν. παρῃτησάμην ἂν αὐτὰ νῦν καὶ ἀπέφ- 
ριψα τῆς κεφαλῆς ᾿ἡπολλωνέῳ ἐντυχών, οἷς δὲ μήπω 

πρότερον ἀναδεῖσϑαι ἠξίωσα, πῶς ἂν νῦν κοσμοίμην 
τὸν μὲν ξένον ἀγνοήσας, ἐμαυτοῦ δὲ ἐκλαϑόμενος ; “" 
Ἥ 3 οχ ΤΑ ἃ Α ΄ ον ΄ ς Α 

τ ἤρετο αὐτὸν καὶ περὶ διαίτης ὁ ᾿4πολλῶώνιος, ὁ δὲ 
οἴνου μὲν“ ἔφη ..«πένω τοσοῦτον, ὅσον τῷ Ἡλίῳ 

’ κι ε ΝῚ ᾽ , "2 » "» 

σπένδω. α ὃ ἂν ἐν ϑήρᾳ λάβω, ταῦτα σιτοῦνται 

ἕτεροι. ἐμοὶ δ᾽ ἀπόχρη τὸ γεγυμνάσϑαι. τὰ δὲ ἐμὰ 
σιτία λάχανα καὶ φοινίκων ἐγκέφαλοι καὶ ὁ καρπὸς 

90 τῶν φοινίκων καὶ ὁπόσα ὁ ποταμὸς κηπεύει. πολλὰ 

δέ μοι ἘΠῚ ἀπὸ δένδρων φύεται; ὧν γεωργοὶ αἵδε αἱ 
χεῖρες.“ ταῦτα ἀκούων ὁ ̓ 4πολλώνιος ὑπερήδετο τε 
καὶ ἐς τὸν Ζ4Δάμιν ϑαμὰ ἑώρα. 

ΧΧΥΙ Ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς διελέχϑησαν περὶ τῆς ὁδοῦ τῆς 
5 παρὰ τοὺς Βραχμᾶνας. τὸν μὲν παρὰ τοῦ Βαβυλω- 

νίου ἡγεμόνα ἐκέλευσε ξενίζειν, ὥσπερ εἰώϑει τοὺς 
ἐκ Βαβυλῶνος ἥκοντας, τὸν δὲ παρὰ τοῦ σατράπου 
3 Ἵ ͵ αν, Ἧς ὌΧ κ , ῳ 
ἀπιέναι λαβόντα ἐφόδια, αὐτὸς δὲ λαβόμενος τῆς 

» , , ᾿ ΄ὔ 3 "Α ᾿ 
τοῦ “πολλωνίου χειρὸς. καὶ κελεύσας ἀπελθεῖν τον 

80 ἑρμηνέα ..«ἀρ’ ἂν“ ἔφη ..«ποιήσαιό με συμπότην ; “ 
, Ε “ι » ς ΄ 3 , Ν δὲ 
ἤρετο ὃ αὐτὸν φωνῇ Ελλαδι. ἐκπλαγέντος δὲ τοῦ 

᾿Απολλωνίου καὶ .«τοῦ χάριν οὐκ ἐξ ἀρχῆς οὕτω 

19 

ἔριν «Ὁ, 
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διελέγου;““ φήσαντος ..ἐδεισα΄ ἔφη ..ϑρασὺς δόξαι 
μὴ γιγνώσκων ἐμαυτόν, μηδ᾽ ὅτι βάρβαρον εἶναί με 
δοκεῖ τῇ τύχῃ, σοῦ δὲ ἡττηϑείς, ἐπειδὴ καὶ σὲ ὁρῶ 
ἐμοὶ χαίροντα, οὐκ ἠδυνήϑην ἐμαυτὸν κρύπτειν, ὡς 
δὲ ερξός εἶμι τῆς Ἑλλήνων φωνῆς. ἐν πολλοῖς δ 
λώσω.“ »»τέ οὖν“ εἶπεν ..οὐκ αὐτὸς ἐπήγγειλας ἐμοὶ 
τὸ συμπόσιον, ἀλλ᾽ ἐμέ σοι κελεύεις ἐπαγγέλλειν ν᾽ 

οὔτι σεν’ ἔφη ..βελτέω ἐβαῦτον ἡγοῦμαι, τὸ γὰρ ̓ Ξ 
σιλικώτερον σοφία ἔχει.“ καὶ ἅμα ἦγεν αὐτόν τε 
καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτόν, οὗπερ εἰώϑει λοῦσϑαι. τὸ δὲ τὸ 

οι 

ε 

βαλανεῖον παράδεισος ἦν σταδίου μῆκος. ᾧ μέση 

χολυμβήϑρα ἐνωρώρυκτο πηγὰς ἐκδεχομένη ποτίμου 

τε καὶ ψυχροῦ ὕδατος. τὰ δὲ ἐφ᾽ ἑκάτερα δρόμοι 
5 ᾽ ω ω ΄, Η ’΄ Ν ς Χ 
ἦσαν. ἐν οἷς ἀκοντίῳ τε καὶ δίσκῳ τὸν Ελληνικὸν 
τρόπον ἑαυτὸν ἐξήσκει, καὶ γὰρ τὸ σῶμα ἔρρωτο τὸ 
ὑπό τε ἡλικίας --- ἑπτὰ γὰρ καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγο- 

" 535 ς ,ὔ - τ ΄ Ε Α Ἁ 

νῶς ἦν --- ὑπό τε τοῦ ὧδε γυμνάξεσϑαι. ἐπεὶ δὲ 
ἱκανῶς ἔχοι. ἐπήδα ἐς τὸ ὕδωρ καὶ ἐγύμναξεν ἕαυ-- 
τὸν τῷ νεῖν. ὡς δὲ ἐλούσαντο, ἐβάδιζον ἐς τὸ συσ- 
σίτιον ἐστεφανωμένοι. τουτὶ δὲ νενόμισται ᾿Ινδοῖς, 30 
ἐπειδὰν ἐς τοῦ βασιλέως πίνωσιν. 

ἴάξιον δὲ μηδὲ τὸ σχῆμα παραλιπεῖν τοῦ πότου ΧΧΥ͂ΤΙΙ 
σαφῶς γε ἀναγεγραμμένον ὑπὸ τοῦ Ζάμιδος" εὐω- 
χεῖται μὲν γὰρ ἐπὶ στιβάδος ὁ βασιλεὺς καὶ τῶν ξυγ- 
γενῶν μέχρι πέντε οἱ ἐγγύς, οἵ δὲ λοιποὶ πάντες ἐν :5 
ϑάκοις συσσιτοῦσι. τράπεζα δέ, ὥσπερ βωμὸς ὕψος 
ἐς γόνυ ἀνδρὸς ἐξῳκοδόμηται μέση, κύκλον ἐπέ- 
χουσα χοροῦ ξυμβεβλημένου ἀνδρῶν τριάκοντα. ἐφ᾽ 
ἧς δάφναι τε διαστρώννυνται καὶ κλῶνες ἕτεροι 

παραπλήσιοι μὲν τῇ μυρρίνῃ, φέροντες δὲ ᾿Ινδοῖς 3 
αὔρον. ἐνταῦϑα διάκεινται ἰχϑῦς μὲν καὶ ὄρνιϑες. 
διάκεινται δὲ λέοντές τε ὅλοι καὶ δορκάδες καὶ σύες 

0 
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καὶ τίγρεων ὀσφύες, τὰ γὰρ λοιπὰ τοῦ ϑηρίου παραι- 
τοῦνται ἐσϑέειν, ἐπειδὴ τὸ ξῷον τοῦτό φασιν. ὅταν 

81 πρῶτον γένηται. τοὺς ἐμπροσϑίους τῶν ποδῶν ἀνί- 

ὄχοντι αἴρειν τῶ Ἡλίῳ. καὶ ἀνιστάμενος ὃ δαιτυμὼν 
5 φοιτᾷ πρὸς τὴν τράπεζαν καὶ τὰ μὲν ἀνελόμενος 
τούτων, τὰ δὲ ἀποτεμὼν ἀπελϑὼν ἐς τὸν ἕξαυτοῦ 

ϑᾶκον ἐμπίπλαται ϑαμινὰ ἐπεσϑίων τοῦ ἄρτου. ἐπει- 
δὰν δὲ ἱκανῶς ἔχωσιν, ἐσφέφονται κρατῆρες ἀργυροῖ 

τε καὶ χφυσοῖ, δέκα συμπόταις ἀποχρῶν εἷς, ἀφ᾽ ὧν 
ιὸ πίνουσι κύψαντες, ὥσπερ ποτιξόμενοι. μεταξὺ δὲ 

πίνοντες ἐπεσάγονται ἀγερωχίας ἐπικινδύνους καὶ 
οὐκ ἔξω τοῦ σπουδάζειν" παῖς γάρ τιρ, ὥσπερ ὁ τῶν 
ὀρχηστρίδων, ἀνερριπτεῖτο κούφως συναφιεμένου 
αὐτῷ βέλους ἐς τὸ ἄνω, καὶ ἐπειδὴ πολὺ ἀπὸ τῆς 

τι γῆς γένοιτο, ἐκυβίστα ὁ παῖς ὑπεραίρων ἑαυτὸν τοῦ 
βέλους. καὶ ἁμαρτόντι τοῦ κυβιστᾶν ἕτοιμα ἦν βε- 81. 
βλῆσϑαι' ὁ γὰρ τοξότης πρὶν ἀφιέναι περιήΐει τοὺς 
ξυμπότας ἐπιδεικνὺς τὴν ἀκίδα καὶ διδοὺς ἔλεγχον 
τοῦ βέλους. καὶ τὸ διὰ σφενδόνης δὲ τοξεῦσαι καὶ 

20 τὸ ἐς τρίχα ἵέναι καὶ τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ σκιαγρα- 
φῆσαι βέλεσιν ἀνεστῶτα «πρὸς σανίδα σπουδάζουσιν 

ΧΧΙΧ ἕν τοῖς πότοις καὶ κατορϑοῦσιν αὐτὰ μεϑύοντες. οἵ 

μὲν δὴ περὶ τὸν ΖΔάμιν ἐξεπλήττοντο αὐτὰ ὡς εὖὕ- 
σκοπα καὶ τὴν ξυμμετρίαν τῆς τοξείας ἐθαύμαξον, 

5 ὁ δὲ ᾿Δπολλώνιος, ξυνεσίτει γὰρ τῷ βασιλεῖ ὁμο- 

διαίτῳ ὄντι, τούτοις μὲν ἧττον προσεῖχξ, πρὸς δὲ 
τὸν βασιλέα »»εὐπέ μοι, ὦ βασιλεῦ,“ ἔφη »πόϑεν οὔ-- 

τῶς ἔχεις φωνῆς Ἑλλάδος φιλοσοφία τε ἡ περὶ σὲ 

πόϑεν ἐνταῦϑα; οὐ γὰρ ἐς διδασκάλους γε οἶμαι 
80 ἀναφέρειν, ἐπεὶ μηδὲ εἶναΐξ τινας ἐν Ἰνδοῖς εἰκὸς δὲ- 

δασκάλους τούτου.“ γελάσας οὖν ὃ βασιλεὺς ..οἵ μὲν 
παλαιοὶ ἔφη ..τὰς ἐρωτήσεις τῶν καταπλεόντων 



ΡΕΤΟΙ 
ἪΝ 
5 

τῷ 
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ἐποιοῦντο, εἰ λῃσταί εἰσιν, οὕτως αὐτὸ καίτοι χαλε- 
πὸν ὃν κοινὸν ἡγοῦντο, ὑμεῖς δέ μοι δοκεῖτε τοὺς 
ἐπιφοιτῶντας ὑμῖν ἐρωτᾶν. μὴ φιλόσοφοί εἰσιν. οὔ- 
φῶς αὐτὸ καίτοι ϑειότατον τῶν κατ᾽ ὠνδιουτζθτς ὃν 

καὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὑπάρχειν οἴεσϑε. καὶ ὅτι μὲν 
παρ᾽ ὑμῖν ταὐτὸν τῷ λῃστεύειν ἐστίν. οἶδα, ὁμοίῳ 
μὲν γὰρ σοὶ ἀνδρὶ οὔ φασιν εἶναι ἐντυχεῖν, τοὺς δὲ 
πολλοὺς, ὥσπερ σκυλεύσαντας αὐτὸ ἑτέρων περι- 
βεβλῆσϑαί τε ἀναρμόστως καὶ σοβεῖν ἀλλοτρίαν 
ἐσθῆτα ἐπισύροντας᾽ καὶ νὴ 4{᾽. ὥσπερ οἵ λῃσταὶ 
τρυφῶσιν εἰδότες ὅτι ὑπὸ τῇ δίκῃ κεῖνται. οὕτω 
χἀκείνους φασὶ γαστρί τε διδόναι καὶ ἀφροδισίοις 
καὶ ἀμπεχόνῃ λεπτῇ. τὸ δὲ αἴτιον᾽ νόμοι ὑμῖν, οἷ- 
μαι, εἰσίν, εἰ μὲν τὸ νόμισμα παραφϑείροι τις, ἀπο- 
ϑνήσκειν αὐτόν, καὶ παιδίον εἴ τις “παφεγγράφοι, 
ἢ οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι ἐπὶ τούτῳ, τοὺς δὲ τὴν φιλοσοφίαν 
ὑποβαλλομένους ἢ παραφϑείροντας οὐδείς, οἶμαι, 
νόμος παρ᾽ ὑμῖν ἴσχει. οὐδὲ ἀρχή τις ἐπ᾽ αὐτοὺς 
τέτακται. παρ᾽ ἡμῖν δὲ ὀλίγοι μὲν τοῦ φιλοσοφεῖν 
ἅπτονται, δοκιμάζονται δὲ ὧδε᾽ χρὴ τὸν νέον. ἐπει-- 
δὰν ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονὼς τύχῃ. τουτὶ δ᾽, οἶμαι, 
καὶ παρ᾽ ὑμῖν ἐφήβου μέτρον, ὑπὲρ τὸν Ὕφασιν πο- 
ταμὸν ἐλϑεῖν παρὰ τοὺς ἄνδρας, οὗς σὺ ὥρμηκας, 
εἰπόντα δημοσίᾳ πρότερον ὅτι φιλοσοφήσοι; ἵν᾽ ἡ 
τοὶς βουλομένοις ἐξείργειν αὐτόν. εἰ μὴ καϑαφὸς 
φοιτῴη. καϑαρὸν δὲ λέγω πρῶτον μὲν τὸ ἐς πατέρα 

καὶ μητέρα ἧκον, μὴ περὶ αὐτοὺς ὄνειδός τι ἀναφαί- 
γοιτο, εἶθ᾽ οἵ τούτων γονεῖς καὶ τρίτον γένος ἐς ἄνω, 
μὴ ὑβριστής τις ἢ ἀκρατὴς ἢ χρηματιστὴς ἄδικος. 

οι 

τῷ ωϊ 

᾿, 3 ὅταν δὲ μηδεμία οὐλὴ περὶ τούτους ἀναφαίνηται: 30 
- Ἁ 

μηδὲ στίγμα ὅλως μηδέν, αὐτὸν ἤδη διορᾶν τὸν νέον 
» ΄ 5 

καὶ βασανίζειν, πρῶτον μέν, εἰ μνημονικός, εἶτα, εἰ 
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κατὰ φύσιν αἰδήμων. ἀλλὰ μὴ πλαττόμενος τοῦτο, 
88 μὴ μεϑυστικὸς μὴ λίχνος μὴ ἀλαξὼν μὴ φιλόγελως 

μὴ ϑρασὺς μὴ φιλολοέδορος, εἰ πατρὸς ὑπήκοος εἰ 
μητρὸς εἰ διδασκάλων εἰ παιδαγωγῶν, ἐπὶ πᾶσιν. εἰ 

5 μὴ κακὸς περὶ τὴν ἑαυτοῦ ὥραν. τὰ μὲν δὴ τῶν 88 
γειναμένων αὐτὸν καὶ οἱ ἐκείνους ἐγείναντο, ἐκ μαρ- 
τύρων ἀναλέγονται καὶ γραμμάτων, ἃ δημοσίᾳ κεῖ- 
ται. ἐπειδὰν γὰρ τελευτήσῃ ὁ ᾿Ινδός, φοιτᾷ ἐπὶ 
ϑύρας αὐτοῦ μία ἀρχὴ τεταγμένη ὑπὸ τῶν νόμων 

ιο ἀναγράφειν αὐτόν, ὡς ἐβίω. καὶ ψευσαμένῳ ἢ ψευ- 
σϑέντι τῷ ἄρχοντι ἐπιτιμῶσιν οἱ νόμοι μὴ ἄρξαι αὐ- 
τὸν ἔτι ἀρχὴν μηδεμίαν. ὡς παραποιήσαντα βίον 
ἀνθρώπου. τὰ δὲ τῶν ἐφήβων ἐς αὐτοὺς ὁρῶντες 
ἀναμανϑάνουσι᾽ πολλὰ μὲν γὰρ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀν- 

1 ϑρωπείων ἠθῶν ἑρμηνεύουσι, πολλὰ δ᾽ ἐν ὀφρύσι 
καὶ παρειαῖς κεῖται γνωματεύειν τε καὶ ϑεωρεῖν, ἀφ᾽ 
ὧν σοφοί τε καὶ φυσικοὶ ἄνδρες, ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ 
εἴδωλα, τοὺς νοῦς τῶν ἀνθρώπων διαϑεῶνται. με- 
γάλων γὰρ δὴ ἀξιουμένης φιλοσοφίας ἐνταῦϑα καὶ 

30 τιμὴν τούτου παρ᾽ ᾿Ινδοῖς ἔχοντος ἀνάγκη πᾶσα ἐκ-- 
βασανίξεσϑαί τε τοὺς ἐπ᾽ αὐτὴν ἰόντας ἐλέγχοις τε 
ὑποβεβλῆσϑαι μυρίοις. ὡς μὲν δὴ ἐπὶ διδασκάλοις 
αὐτὸ ποιούμεϑα καὶ ἐς δοκιμασίαν ἡμῖν τὸ φιλοσο-. 

ΧΧΧΙ φεῖν ἥκει, σαφῶς εἴρηκα, τοὐμὸν δὲ ὧδε ἔχει" ἐγὼ 
95 μὲν πάππου βασιλέως ἐγενόμην, ὃς ἦν μοι ὁμώνυ- 

μος; πατρὸς δὲ ἰδιώτου" καταλειφϑεὶς γὰρ κομιδῇ 
νέος ἐπίτροποι μὲν αὐτῷ ἐγένοντο δύο τῶν ξυγγε- 
νῶν κατὰ τοὺς τῶν ᾿Ινδῶν νόμους. ἔπραττον δὲ ὑπὲρ 
αὐτοῦ τὰ βασιλικὰ οὐ χρηστῶς. μὰ τὸν Ἥλιον, οὐδὲ 

80 ξυμμέτρως. ὅϑεν βαρεῖς τοῖς ὑπηκόοις ἐφαίνοντο 
καὶ ἡ ἀρχὴ κακῶς ἤκουε. ξυστάντες οὖν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
τῶν δυνατῶν τινες ἐπιτίϑενταί σφισιν ἐν ἑορτῇ καὶ 
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Ν ’ »“ 3 » ΄ 2 , ᾽ ΄ 
χτείνουσι τῷ Ινδῷ ϑύοντας, αὐτοί τε ἐπεσπηδήσαν - 

τὲς τῷ ἄρχειν ξυνέσχον τὰ κοινά. δείσαντες οὖν οἱ 

ξυγγενεῖς περὶ τῷ πατρὶ μήπω ἕκκαίδεκα ἔτη γεγο- 
νότι πέμπουσιν αὐτὸν ὑπὲρ τὸν Ὕφασιν παρὰ τὸν 
» χὰ ᾿ ΄, πΝ, μι, δι κ - , 

ἐκεῖ βασιλέα. πλειόνων δὲ ἡ ἐγὼ ἄρχει καὶ εὐδαί- 
μῶν ἡ χώρα παρὰ πολὺ τῆς ἐνταῦϑα. βουλομένου 
δ᾽ αὐτὸν τοῦ βασιλέως παῖδα ποιεῖσϑαι. τουτὶ μὲν 
παρῃτήσατο φήσας μὴ φιλονεικεῖν τῇ τύχῃ ἀφῃρη- 
μένῃ αὐτὸν τὸ ἄρχειν, ἐδεήϑη δ᾽ αὐτοῦ ξυγχωρῆσαί 
οἱ φιλοσοφῆσαι βαδίσαντι παρὰ τοὺς σοφούς. καὶ γὰρ 
ἂν καὶ δᾷον καρτερῆσαι τὰ οἴκοι κακά. βουλομένου 
ὃὲ τοῦ βασιλέως καὶ κατάγειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν πα- 
τρώαν ἀρχήν ..εἰ γνησίως“ ἔφη .«φιλοσοφοῦντα αἴ- 
σϑοιο, κάταγε, εἰ δὲ μή, ἔα μὲ οὕτως ἔχειν.“ αὐτὸς 
οὖν ὁ βασιλεὺς ἥκων παρὰ τοὺς σοφοὺς μεγάλων ἂν 
ἔφη παρ᾽ αὐτῶν τυχεῖν, εἰ τοῦ παιδὸς ἐπιμεληϑεῖεν 
γενναίου τὴν φύσιν ἤδη ὄντος. οἱ δὲ κατιδόντες τι 
ἐν αὐτῷ πλέον ἠσπάσαντο προσδοῦναί οἵ τῆς αὑτῶν 
σοφίας καὶ προϑύμως ἐπαίδευον προσκείμενον πάνυ 

" ’ ρ 4 Ἁ "᾿ » ς ΄ 

τῷ μανϑάνειν. ἑβδόμῳ δὲ ἔτει νοσῶν ὁ βασιλευς. 
ὅτε δὴ καὶ ἐτελεύτα, μεταπέμπεται αὐτὸν καὶ κοινω-- 
νὸν τῆς ἀρχῆς ἀποφαίνει τῷ υἱῷ τήν τε ϑυγατέρα 
ὁμολογεῖ πρὸς ὥραν οὖσαν, ὁ δέ, ἐπειδὴ τὸν τοῦ βα- 
διλέως υἱὸν εἶδε κολάκων καὶ οἴνου καὶ τῶν τοιού- 

τῶν κακῶν ἥττω μεστόν τε ὑποψιῶν πρὸς αὐτόν, 
συ μὲν“ ἔφη ..ταῦτ᾽ ἔχε καὶ τῆς ἀρχῆς ἁπάσης ἐμ-- 
φοροῦ, καὶ γὰρ εὔηϑες μηδὲ τὴν προσήκουσαν ἑαυτῷ 
βασιλείαν κτήσασϑαι δυνηϑέντα ϑρασέως δοκεῖν ἐπὶ 
τὴν μὴ προσήκουσαν ἥκειν, ἐμοὶ δὲ τὴν ἀδελφὴν 

10 

15 

δίδου, τουτὶ γὰρ μόνον ἀπόχρη μοι τῶν σῶν.“ καὶ 80 
λαβὼν τὸν γάμον ἔξη πλησίον τῶν σοφῶν ἐν κώμαις 
. . ᾽ Ξ τι ΜΆΣ - 3ς --ς ι 
ἑπτὰ εὐδαίμοσιν. ἃς ἐπέδωκε τῇ ἀδελφῇ ὁ βασιλεὺς 
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ἐς ξώνην. γίγνομαι τοίνυν ἐγὼ τοῦ γάμου τούτου 
καί μὲ ὃ πατὴρ τὰ Ἑλλήνων παιδεύσας ἄγει παρὰ 
τοὺς σοφοὺς πρὸ ἡλικίας ἴσως. δώδεκα γάρ μοι τότε 
ἣν ἔτη; οἱ δὲ ἔτρεφον ἴσα καὶ ἑαυτῶν παῖδα. οὕς 

5 γὰρ ἂν ὑποδέξωνται τὴν Ἑλλήνων φωνὴν εετῤκός 

ἀγαπῶσι μᾶλλον. ὡς ἐς τὸ ὁμόηϑες αὐτοῖς ἤδη 
ΧΧΧΙ προσήκοντας. ἀποθανόντων δέ μοι καὶ τῶν γονέων 

οὐ μεταπολὺ ἀλλήλων αὐτοί με βαδίσαντα ἐπὶ τὰς 
κώμας ἐκέλευσαν ἐπιμεληθῆναι τῶν ἐμαυτοῦ γεγο- 

τὸ νότα ἐννεακαίδεκα ἔτη. τὰς μὲν οὖν κώμας ἀφήρητό 
μὲ ἤδη ὁ χρηστὸς ϑεῖος καὶ οὐδὲ τὰ γήδιά μοι ὑπέ- 
λιπε τὰ κεχτημένα τῷ πατρί, πάντα γὰρ τῇ ἕξαυτοῦ 
ἀρχῇ προσήκειν αὐτά, ἐμὲ δ᾽ ἂν μεγάλων παρ᾽ αὐὖ- 
τοῦ τυχεῖν, εἴ μὲ ἐῴη ξῆν. ἔρανον οὖν ξυλλεξάμενος 

ι1ὸ παρὰ τῶν τῆς μητρὸς ἀπελευϑέρων ἀκολούϑους εἶχον 
τέτταρας. καί μοι ἀναγιγνώσκοντι τοὺς Ἡρακλείδας 
τὸ δρᾶμα ἐπέστη τις ἐντεῦϑεν ἐπιστολὴν φέρων παρὰ 
ἀνδρὸς ἐπιτηδείου τῷ πατρί, ὅς μὲ ἐκέλευσε δια- 
βάντα τὸν Ὑδραώτην ποταμὸν ξυγγίγνεσϑαί οἱ περὶ 

3. τῆς ἀρχῆς τῆς ἐνταῦϑα. πολλὰς γὰρ ἐλπέδας εἶναί 
ΒΕ ῇ 3 Α Ἁ 9. ’ Α Α ᾿ 

μον ἀνακτήσασθαι αὐτὴν μὴ ἐλινύοντι. τὸ μὲν δὴ 
δρᾶμα ϑεῶν τις οἶμαι ἐπὶ νοῦν ἤγαγε καὶ εἵπόμην 

-“" ΄΄' Ὗ Ἷ -" 

τῇ φήμῃ. διαβὰς δὲ τὸν ποταμὸν τὸν μὲν ἕτερον τῶν 
βεβιασμέ ἐς τὴν ἀρχὴν τεϑνάναι ἤκουσ ὺὴν δὲ μένων ἐς τὴν ἀρχὴν τεϑνάναι ἤκουσα. τὸν δὲ 
δ᾽ ΡΞ ᾿ - ’ ΄ 

25 ἕτερον ἐν τοῖς βασιλείοις πολιορκεῖσϑαι τούτοις. ἐχω-- 
᾿ ’ - εν ΄ 

ρουν δὴ ξυντείνων καὶ βοῶν πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώ- 
χε " - "» ν μαις, δι᾿ ὧν ἔστειχον, ὡς ὁ τοῦ δεῖνος εἴην υἱὸς καὶ 

ι ᾽ τον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμαυτοῦ ἴοιμι. οἵ δὲ χαίροντἕς τὲ 
᾽ ᾽ ς 

καὶ ἀσπαζόμενοί μὲ προὔπεμπον παραπλήσιον ἡγού- 
80 μένοι τῷ πάππῳ. ἐγχειρίδιά τε ἣν αὐτοῖς καὶ τόξα 

καὶ πλείους ἀεὶ ἐγιγνόμεϑα. καὶ προσελθόντα ταῖς 
΄ ᾽ Μ ᾽ , ο»,.»᾽ - ε 3 Ἁ 

πύλαις οὕτω τι ἄσμενοι ἐδέξαντο οἱ ἐνταῦϑα, ὡς ἅπο 
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ΤΙ, 38. Ρ. 39] ΤΎΛΔΝΕΑΛΑ ἈΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. τῦ 

τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἡλίου δᾷδας ἁψάμενοι πρὸ πυλῶν 
τε ἥκειν καὶ ἡγεῖσϑαι δεῦρο ἐφυμνοῦντες πολλὰ τῷ 
πατρὶ καὶ τῷ πάππῳ, τὸν δὲ ἔσω κηφῆνα πέριξ τὸ 
τεῖχος ἔκλῃσαν καίτοι ἐμοῦ παραιτουμένου μὴ τοιῷδε 
τρόπῳ ἀποϑανεῖν αὐτόν.““ ὑπολαβὼν οὖν ὃ ̓ ᾿4πολ- ΧΧΧΙΠ 
λώνιος Ἡρακλειδῶν“ ἔφη ..«κάϑοδον ἀτεχνῶς διε- 6 
λήλυϑας., καὶ ἐπαινετέοι οἵ ϑεοὶ τῆς διανοίας. ὅτι 
γενναίῳ ἀνδρὶ ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ στείχοντι ξυνήραντο 
τῆς καϑόδου. ἀλλ᾽ ἐκεῖνό τ περὶ τῶν τρῶνε εἰπέ" 

οὐ καὶ ὑπὸ ̓ Αλεξάνδρῳ ποτὲ ἐγένοντο οὗτοι καὶ ἀνα- 
80 χϑέντες αὐτῷ περὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐφιλοσόφησαν ; “" 

»Ὀξυδράκαι“ ἔφη ..ἐχκεῖνοι ἦσαν. τὸ δὲ ἔϑνος τοῦτο 
ἐλευϑεριάξει τε ἀεὶ καὶ πολεμικῶς ἐξήρτυται, σοφίαν 
τὲ μεταχειρίξεσϑαί φασιν οὐδὲν χφηστὸν εἰδότερ᾽ οὗ 
δὲ ἀτεχνῶς σοφοὶ κεῖνται μὲν τοῦ Ὑφάσιδος καὶ τοῦ 

Γάγγου μέσοι. τὴν δὲ χώραν ταύτην οὐδὲ ἐπῆλϑεν 
ὁ ᾿Δλέξανδρος. οὔτι που τὰ ἐν αὐτῇ δείσας. ἀλλ᾽, 
οἶμαι. τὰ ἱερὰ ἀπεσήμηνεν αὐτῷ. εἰ δὲ καὶ διέβη 
τὸν Ὕφασιν καὶ τὴν περὶ αὐτοὺς γῆν ἠἡδυνήϑη ἑλεῖν, 
ἀλλὰ τήν γε τύρσιν, ἣν ἐκεῖνοι κατοικοῦσιν. οὐδ᾽ 30 
ἂν μυρίους μὲν ᾿Δχιλλέας. τρισμυρίους δὲ Αἴαντας 
ἄγων ποτὲ ἐχειρώσατο᾽ οὐ γὰρ μάχονται τοῖς προσ- 
ελϑοῦσιν, ἀλλὰ διοσημίαις τε καὶ σκηπτοῖς βάλλοντες 

ἀποκρούονται σφᾶς ἱεροὶ καὶ ϑεοφιλεῖς ὄντες" τὸν 
γοῦν Ἡρακλέα τὸν Αἰγύπτιον καὶ τὸν Διόνυσον ξὺν 
ὅπλοις διαδραμόντας τὸ Ἰνδῶν ἔϑνος φασὶ μέν ποτε 

ἐλάσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἅμα μηχανάς τε παλαμήσασϑαι 
καὶ τοῦ χωρίου ἀποπειρᾶσϑαι, οἱ δὲ ἀντιπράττειν 
οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀτρεμεῖν, ὡς ἐκείνοις ἐφαίνοντο. ἐπεὶ 
δ᾽ αὐτοὶ προσήεσαν, πρηστῆρες αὐτοὺς ἀπεώσαντο 80 
καὶ βρονταὶ κάτω στρεφόμεναι καὶ ἐμπίπτουσαι τοῖς 
ὅπλοις. τήν τε ἀσπίδα χρυσῆν οὖσαν ἀποβαλεῖν ἐκεῖ 

"᾿ ςφ 

μ᾿ σι 

τῷ ζι 
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»΄ ,᾿ 3 

λέγεται ὁ Ἡρακλῆς, καὶ πεποίηνται αὐτὴν ἀνάϑημα 
δ Ἁ , ᾿ »"Ἥ 6 ’ [4 , κ 

οὗ σοφοὶ διά τε τὴν τοῦ Ἡρακλέους δόξαν. δια τὲ τὸ 
ἐκτύπωμα τῆς ἀσπίδος αὐτὸς γὰρ πεποίηται ὁ Ἧρα- 

» πον ᾿ ΄ Ἢ ἡ δ, 9, ΄ ΄ὔ 
κλῆς ορίζων τα Γάδειρα καὶ τὰ ὁρὴ στήλας ποιουμε-- 

’ 3 ᾿ Ἵ Ἁ " ᾿) , Ο 

ὅγνος τὸν τὲ κὄκεανον ἕς τὰ ἔσω ξπισπώμενος. οϑεὲν 

40 δηλοῦται μὴ τὸν Θηβαῖον Ἡρακλέα, τὸν δὲ Αἰγύ- 
πτιον ἐπὶ τὰ Γάδειρα ἐλϑεῖν καὶ ὁριστὴν γενέσθαι 

ΧΧΧΙΓΥ͂ τῆς γῆς.“ τοιαῦτα διαλεγομένων αὐτῶν ἐπῆλϑεν ὁ 
[γὴ Ἷ »Ἣο ὦ ᾽ , Ν Ὁ Ὁ ΄ . 

υμνος αὐλῷ ἅμα. ἐρομένου δὲ τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου τὸν 

10 βασιλέα, ὅ τι ἐθέλοι ὁ κῶμος. Ἰνδοὶ“ ἔφη ..παραι-- 
νέσεις τῷ βασιλεῖ ἄδουσιν, ἐπειδὰν πρὸς τῷ καϑεύ- 

δειν γίγνηται, ὀνείρασί τε ἀγαϑοῖς χρῆσϑαι χρηστόν 
τ, 2ῳ 7 τῶ ἄπ ὺς ΄ Ὁ 

τε ἀνέστασϑαι καὶ εὐξύμβολον τοῖς ὑπηκόοις.“ ..πῶς 
οὐν,“ ἔφη ..ὦ βασιλεῦ. διάκεισαι πρὸς ταῦτα; σὲ 

, 2 » 3 » , -" Ἁ 

ι6 γάρ που αὐλοῦσιν.““ ..οὐ καταγελῶ.“ ἔφη ..δεῖ γὰρ 
προσίεσθαι αὐτὰ τοῦ νόμου ἕνεκεν. παραινέσεως 

, » Ἧι “ ᾿ “,φΨΞ δ κι 
μέντοι μηδεμιᾶς δεῖσθαι, οσα γὰρ ἂν ὁ βασιλεὺς με-- 
τρίως τὲ καὶ χρηστῶς πράττῃ, ταῦτα ἑαυτῷ δήπου 

-͵ τς χὶ - χαριεῖται μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπηκόοις." 
ΧΧΧΥ ΤἘΤοιαῦτα διαλεχϑέντες, ἀνεπαύσαντο, ἐπεὶ δὲ 

"ι ἡμέρα ὑπεφαίνετο, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἀφίκετο ἐς τὸ 
δωμάτιον, ᾧ ἐνεκάϑευδον οἵ περὶ τὸν ᾿Ἵπολλώνιον, 
καὶ τὸν σκίμποδα ἐπιψηλαφήσας προσεῖπέ τε τὸν 

ἄνδρα, καὶ ἤρετο αὐτόν, ὃ τι ἐνθυμοῖτο, ..οὐ γάρ 
585 που καϑεύδεις““ εἶπεν «οὔδωρ πίνων καὶ καταγελῶν 

τοῦ οἴνου.“ ..οὐ γὰρ καϑεύδειν ἡγῇ“ ἔφη ..τοὺς τὸ 
ἰχώ , ςς Γ ἀξ τς. “ Ν υδῶρ πίνοντας; ..καϑεύδειν μέν.“ ἔφη ..λεπτὸν 
δὲ ὕπνον. ὅνπερ ἄκροις αὐτῶν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔφι- 
ξζάνειν φῶμεν, οὐ τῷ νῷ." »»ἀμφοτέροιςςς εἶπε, »οκαὶ 

80 ἴσως τῷ νῷ μᾶλλον᾽ εἰ γὰρ μὴ ἀτρεμήσει ὁ νοῦς, 
2 ᾿ οὐδὲ ὑποδέξονται 'οἵ ὀφθαλμοὶ τὸν ὕπνον" οἷ γοῦν 

μεμηνότες οὐδὲ καϑεύδειν δύνανται διὰ τὴν τοῦ νοῦ 

81 

ἍΨΨΥ ζ 
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πήδησιν, ἀλλ᾽ ἐς ἄλλα καὶ ἄλλα ἀπιούσης τῆς ἐννοίας 
γοργότερόν τε ἀναβλέπουσι. καὶ ἀναιδέστερον, ὥσπερ 

οὗ ΑΒ μοὶ τῶν δφακόντων »»ἐπεὶ τοίνυν. ὦ βασι- 
λεῦ.““ εἶπε ..σαφῶς ἡρμήνευται τὸ τοῦ ὕπνου ἔργον 
καὶ ἅττα δηλοῦται (αὐτῷ) τοῖς ἀνθρώποις. σκεψώ- 
μεϑα, τέ μειονεκτήσει ἐν τῷ ὕπνῳ τοῦ μεϑύοντος ὁ 
τὸ ὕδωρ πίνων.“ .«μὴ σοφίζου.“ ἔφη ὁ βασιλεὺς ..εἰ 
γὰρ μεϑύοντα ὑποϑήσῃ, οὐ καϑευδήσει τοῦτο. βακ- 
χεύουσα γὰρ ἡ γνώμη στροβήσει τε αὐτὸν καὶ ταρα- 
χῆς ἐμπλήσει" δοκοῦσί τοι πάντες οἵ ἔκ μέϑης κα- 
ταδαρϑεῖν πειρώμενοι ἀναπέμπεσϑαί τε ἐς τὸν ὄρο- 
φον, καὶ αὖ ὑπόγειοι εἶναι δίνην τε ἐμπεπτωκέναι 
σφίσιν. οἵα δὴ περὶ τὸν ᾿Ιξίονα λέγεται ξυμβαίνειν. 
οὔκουν ἀξιῶ τὸν μεϑύοντα., ἀλλὰ τὸν πεπωκότα μὲν 
τοῦ οἴνου, νήφοντα δὲ ϑεωρεῖν, ὡς καϑευδήσει. καὶ 
ὡς πολλῷ βέλτιον τοῦ ἀοίνου. καλέσας οὖν ὁ ̓ 4πολ- ΧΧΧΥῚ 
λώνιος τὸν Ζίάμιν «πρὸς δεινὸν ἄνδρα“ ἔφη ..ὁ λό- 
709 καὶ σφόδρα γεγυμνασμένον τοῦ διαλέγεσθαι." 
ὁρῶ," ἔφη »»καὶ τοῦτ᾽ ἴσως ἦν τὸ μελαμπύγου τυ- 
χεῖν. κἀμὲ δὲ πάνυ αἵρεῖ ὁ λόγος, ὃν εἴρηκεν᾽ ὥρα 
οὖν σοι ἀφυπνίσαντι ἀποτελεῖν αὐτόν. ἀναπδυρνίσοιε 
οὖν τὴν κεφαλὴν ὁ ̓ Δἀπολλώνιος ..καὶ μὴν ὅσον“ ἔφη 

»»πλεονεκτοῦμεν οἵ τὸ ὕδωρ πίνοντες πρὸς τὸ καϑ- 
εὐδειν ἥδιον, ἐγὼ δηλώσω τοῦ γε σοῦ λόγου ἐχό- 
μενος᾽ ὡς μὲν γὰρ τετάρακται ἡ γνώμη τοῖς μεϑύ- 
ουσι καὶ μανικώτερον διάκεινται. σαφῶς εἴρηκας. 
ὁρῶμεν γὰρ τοὺς μέϑῃ κατεσχημένους διττὰς μὲν 
σελήνας δοκοῦντας βλέπειν, διττοὺς δὲ ἡλίους, τοὺς 
ὃὲ ἧττον πεπωκότας, κἂν πάνυ νήφωσιν, οὐδὲν μὲν 
τούτων ἡγουμένους, μεστοὺς δὲ εὐφροσύνης καὶ ἧδο- 
νῆς, ἣ δὴ προσπίπτει σφίσιν οὐδὲ ἐξ εὐπραγίας πολ- 
λάκις. καὶ μελετῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι δίκας οὐδὲ φϑεγξά- 

ϑι 
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μενοί πῶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πλουτεῖν φασιν οὐδὲ 
δραχμῆς αὐτοῖς ἔνδον οὔσης. ταῦτα δέ, ὦ βασιλεῦ, 
μανικὰ πάϑη᾽ καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ ἤδεσϑαι διακινεῖ τὴν 
γνώμην καὶ πολλοὺς οἶδα τῶν σφόδρα ἡγουμένων 

εὖ πράττειν οὐδὲ καϑεύδειν δυναμένους, ἀλλ᾽ ἐκ- 

πηδῶντας τοῦ ὕπνου. καὶ τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ παρέχειν 
φροντέδας καὶ τἀγαϑά. ἔστι δὲ καὶ φάρμακα ὕπνου 
μεμηχανημένα τοῖς ἀνθρώποις, ὧν πιόντες τε καὶ 
ἀλειψάμενοι καϑεύδουσιν ἐκτείναντες αὑτοὺς ὥσπερ 
ἀποθανόντες. ὅϑεν μετά τινος λήϑης ἀνέστανται καὶ 
ἄλλοσέ ποι μᾶλλόν εἰσιν ἢ οὗπερ εἶναι δοκοῦσιν. 
ὅτι μὲν δὴ τὰ πινόμενα, μᾶλλον δὲ τὰ ἐπαντλούμενα 
τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι οὐ γνήσιον οὐδὲ οἰκεῖον 
ἐπεσάγεται τὸν ὕπνον. ἀλλ᾽ ἢ βαϑὺν καὶ ἡμιϑνῆτα 
ἢ βοαχὺν καὶ διασπώμενον ὑπὸ τῶν ἐντρεχόντων, 
κἂν χρηστὰ ἢ. ξυνϑήσῃ τάχα, εἰ μὴ τὸ δύσερι μᾶλ- 
λον ἢ τὸ ἐριστικὸν σπουδάξεις. οἵ δὲ ἐμοὶ ξυμπόται 
τὰ μὲν ὄντα ὁρῶσιν ὡς ὄντα, τὰ δὲ οὐκ ὄντα οὔτ 
ἀναγράφουσιν αὑτοῖς οὔϑ᾽ ὑποτυποῦνται, κοῦφοί 
τε οὔπω ἔδοξαν, οὐδὲ μεστοὶ βλακείας οὐδὲ εὐηϑείας 
ἢ ἱλαρώτεροι τοῦ προσήκοντος, ἀλλ᾽ ἐφεστηκότες εἰσὶ 
καὶ λογισμοῦ πλέῳ, παραπλήσιοι δείλης τε καὶ ὁπότε 
ἀγορὰ πλήϑει, οὐ γὰρ νυστάξζουσιν οὗτοι, κἂν πόρρω 
τῶν νυχτῶν σπουδάξωσιν. οὐ γὰρ ἐξωϑεῖ αὐτοὺς ὁ 
ὕπνος ὥσπερ δεσπότης βρίσας ἐς τὸν αὐχένα δεδου-- 
λωμένον ὑπὸ τοῦ οἴνου. ἀλλ᾽ ἐλεύϑεροί τε καὶ ὁρ- 
ϑοὶ φαίνονται. καταδαρϑέντες δὲ καϑαρᾷ τῇ ψυχῇ 
δέχονται τὸν ὕπνον οὔτε ὑπὸ τῶν εὐπραγιῶν ἀνα- 
κουφίιξόμενοι αὐτοῦ οὔτε ὑπὸ κακοπραγίας τινὸς ἐκ-- 
ϑρώσκοντες. ξύμμετρος γὰρ πρὸς ἄμφω ταῦτα ψυχὴ 
νήφουσα καὶ οὐδετέρου τῶν παϑῶν ἥττων. ὅϑεν 
καϑεύδει ἥδιστα καὶ ἀλυπότατα μὴ ἐξισταμένη τοῦ 

᾽ 89 
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ὕπνου. καὶ μὴν καὶ τὸ μαντικὸν τὸ ἐκ τῶν ὀνει- ΧΧΧΥΙΙ 
ράτων. ὃ ϑειότατον τῶν ἀνθρωπίνων δοκεῖ. δᾶον 
διορᾷ μὴ ξυντεϑολωμένη ὑπὸ τοῦ οἴνου. ἀλλ᾽ ἀκή- 
ρατος δεχομένη αὐτὸ καὶ περιαϑροῦσα᾽ οἵ γοῦν ἐξη- 
γηταὶ τῶν ὄψεων. οὗς ὀνειροπόλους οἵ ποιηταὶ κα- 5 

λοῦσιν, οὐκ ἂν ὑποκρίνοιντο ὄψιν οὐδεμίαν μὴ πρό- 
τερον ἐρόμενοι. τὸν καιρόν, ἐν ᾧ εἶδεν. ἂν μὲν γὰρ 
ἑῷος ἢ καὶ τοῦ περὶ τὸν ὄφϑρον ὕπνου. ξυμβάλλον- 

ται αὐτὴν ὡς ὑγιῶς μαντευομένης τῆς ψυχῆς, ἐπει-- 
δὰν ἀπορρύψηται τὸν οἶνον. εἰ δ᾽ ἀμφὶ πρῶτον 10 
ὕπνον ἢ μέσας νύκτας, ὅτε βεβυϑισταί τε καὶ ξυντε- 
ϑόλωται ἔτι ὑπὸ τοῦ οἴνου. παραιτοῦνται τὴν ὑπό- 
πρίσιν σοφοὶ ὄντες. ὡς δὲ καὶ τοῖς ϑεοῖς δοκεῖ ταῦτα 

καὶ τὸ χρησμῶδες ἐν ταῖς νηφούσαις ψυχαῖς τίϑεν- 
ἔρς σαφῶς δηλώσω᾽ ἐγένετο, ῶ ἀροτς παρ᾽ 15 

Ἕλλησιν ᾿Φμφιάρεως ἀνὴρ μάντις.“ οἶδα.“ εἶπε 

»ολέγεις γάρ που τὸν τοῦ Οἰχλέους. ὃν ἐκ Θηβῶν 
ἐπανιόντα ἐπεσπάσατο ἡ γῆ ξῶντα.““͵ «οὗτος. ὦ βα- 

90 σιλεῦ,““ ἔφη «μαντευόμενος ἐν τῇ ᾿Δττικῇ νῦν ὀνεί- 
ραταὰ ἐπάγει τοῖς χρωμένοις. καὶ λαβόντες οἷ ἱερεῖς 90 
τὸν χφησόμενον σίτου τε εἴργουσι μίαν ἡμέραν καὶ 
οἴνου τρεῖς. ἵνα διαλαμπούσῃ τῇ ψυχῇ τῶν λογίων 
σπάσῃ εἰ δὲ ὁ οἶνος ἀγαϑὸν ἣν τοῦ ὕπνου φάρμα- 
κον, ἐκέλευσεν ἂν ὁ σοφὸς ᾿Φμφιάρεως τοὺς ϑεωροὺς 

τὸν ἐναντίον ἐσκευασμένους τρόπον καὶ οἴνου με- ς 
στούς. ὥσπερ ἀμφορέας. ἐς τὸ ἄδυτον αὐτῷ φέρεσθαι. 
πολλὰ δὲ καὶ μαντεῖα λέγοιμ᾽ ἂν εὐδόκιμα παρ᾽ Ἕλ- 
λησί τε καὶ βαρβάροις, ἐν οἷς ὁ ἱερεὺς ὕδατος, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ οἴνου σπάσας ἀποφϑέγγεται τὰ ἐκ τοῦ τρίποδος. 
ϑεοφόρητον δὴ κἀμὲ ἡγοῦ καὶ πάντας. ὦ βασιλεῦ. 30 
τοὺς τὸ ὕδωρ πίνοντας" νυμφόληπτοι τδ ἡμεῖς 
καὶ βάκχοι τοῦ νήφειν.“ . ποιήσῃ οὖν, ἔφη .«ὦ 

σι 
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᾿“πολλώνιε, κἀμὲ ϑιασώτην ;“ ,.εἴπερ μὴ φορτικὸς“ 
εἶπε ..τοῖς ὑπηκόοις δόξεις" φιλοσοφία γὰρ περὶ βα- 
σιλεῖ ἀνδρὶ ξύμμετρος μὲν καὶ ὑπανειμένη ϑαυμα- 
στὴν ἐργάζεται κρᾶσιν, ὥσπερ ἐν σοὶ διαφαίνεται, 

5 ἡ δ᾽ ἀκριβὴς καὶ ὑπερτείνουσα φορτική τε. ὦ βασι- 
λεῦ, καὶ ταπεινοτέρα τῆς ὑμετέρας σκηνῆς φαίνεται 
καὶ τύφου δὲ αὐτό τι ἂν (ἔχειν) ἡγοῖντο βάσκανοι.“΄ 

ΧΧΧΥΠῚ Ταῦτα διαλεχϑέντες. καὶ γὰρ ἡμέρα ἤδη ἐτύγχα- 
43 νεν, ἐ; τὸ ἔξω προῆλϑον. καὶ ξυνεὶς ὁ ᾿ἀπολλώνιος. 

τὸ ὡς χρηματίζειν δέοι τὸν βασιλέα πρεσβεέαις τε καὶ 
τοῖς τοιούτοις ..σὺ μέν,“΄ ἔφη ..ὦ βασιλεῦ, τὰ προσή- 
κοντὰ τῇ ἀρχῇ πρᾶττε, ἐμὲ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἄνες 
τῷ Ἡλίῳ, δεῖ γάρ μὲ τὴν εἰϑισμένην εὐχὴν εὔξα- 
σϑαι.“ «καὶ ἀκούοι γε εὐχομένου,“ ἔφη ..χαριεῦται 

1ιὸ γὰρ πᾶσιν, ὁπόσοι τῇ σοφίᾳ τῇ σῇ χαίρουσιν ἐγὼ 
δὲ περιμενῶ δὲ ἐπανιόντα, καὶ γὰρ δικάσαι τινὰς χρὴ 

ΧΧΧΙΧ δίκας, αἷς παρατυχὼν τὰ μέγιστά με ὀνήσεις. “ς ἐπαν- 
ελϑὼν οὖν προκεχωρηκυίας ἤδη τῆς ἡμέρας ἠρώτα 
περὶ ὧν ἐδίκασεν, ὁ δὲ πτΗμΣ θυ “ἐ ἔφη. οὐκ ἐδίκασα, 

9) τὰ γὰρ ἱερὰ οὐ ξυνεχώφει ἰοιε ς ὑπολαβὼν οὖν ὃ 
᾿Ἵπολλώνιος »οἶφ᾽ ἱεροῖς οὐν ἔφη ..ποιεῖσϑε καὶ 
ταύτας, ὥσπερ τὰς ἐξόδους τε καὶ τὰς στρατείας ; ““ 

νὴ 41“ εἶπε .«καὶ γὰρ ἐνταῦϑα κίνδυνος, εἰ ὃ 
δικάξων ἀπενεχϑείη τοῦ εὐθέος.“ εὖ λέγειν τῷ 

95 ᾽Δπολλωνίῳ ἔδοξε, καὶ ἤρετο αὐτὸν πάλιν, τίς εἴη. 
ἣν δικάσοι δίκην, ..ὁρῶ γὰρ“ εἶπεν ..ἐφεστηκότα σε 
καὶ ἀποροῦντα, ὅπη ψηφίσαιο.““ ..ὁμολογῶ““ ἔφη 
»ἀπορεῖν, ὅϑεν ξύμβουλον -ποιοῦμαί σε᾿ ἀπέδοτο 
μὲν γάρ τις ἑτέρῳ γῆν, ἐν ἢ ϑησαυρὸς ἀπέχειτό τις 

ὃ οὔπω δῆλος, χρόνῳ δὲ ὕστερον ἡ γῆ ῥαγεῖσα χρυ- 
σοῦ τινὰ ἀνέδειξε ϑήκην; ἥν φησι μὲν ἑαυτῷ προσ- 
ἤχειν μᾶλλον ὁ τὴν γῆν ἀποδόμενος. καὶ γὰρ οὐδ᾽ 

91. 
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. ἃς ἔδει τοῖς ἐν τῇ γῇ ϑεοῖς ϑύειν, 
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ἂν ἀποδόσϑαι τὴν γῆν. εἰ προὔμαϑεν, ὅτι βίον ἐπ᾽ 
αὐτῇ ἔχοι. ὁ πριάμενος. δὲ αὐτὸς ἀξιοῖ πεπᾶσϑαι, ἃ 
ἐν τῇ λοιπὸν ἑαυτοῦ γῇ εὗρε" καὶ δίκαιος μὲν ὁ ἀμ- 
φοῖν λόγος, εὐήϑης δ᾽ ἂν ἐγὼ φαινοίμην. εἰ κελεύ- 
δαιμι ἄμφω νείμασϑαι τὸ χρυσίον. τουτὶ γὰρ ἂν καὶ 

» κεχισς ς Χ 5 ΡΣ ΄ ς 
γραῦς διαιτῳῴη.“ υπολαβῶν οὖν ὁ ᾿“πολλώνιος ..ὡς 

Ἀ ᾽ ΄ ξε᾽ι ὦ . ,»» τε Ἁ Α 

μὲν οὐ φιλοσόφω ἔφη ..τῷ ἄνδρε. δηλοῖ τὸ περὶ 

χρυσίου διαφέρεσϑαι σφᾶς. ἄριστα δ᾽ ἄν μοι δικάσαι 
Ε , » 

δόξεις ὧδὲ ἐνθυμηϑείς, ὡς οἵ ϑεοὶ πρῶτον μὲν ἐπι- 
μέλειαν ποιοῦνται τῶν ξὺν ἀρετῇ φιλοσοφούντων. 
δεύτερον δὲ τῶν ἀναμαρτήτων τε καὶ μηδὲν πώποτε 
3 ἜΣ ΄ -ξι ἢ ᾿ τ Η - 
ἀδικεῖν δοξάντων. δίδόασι δὲ τοῖς μὲν φιλοσοφοῦσι 
διαγιγνώσκειν εὖ τὰ ϑεῖάα τε καὶ τὰ ἀνθρώπεια. τοῖς 
δ᾽ ἄλλως χρηστοῖς βίον ἀποχρῶντα. ὡς μὴ χήτει 
ποτὲ τῶν ἀναγκαίων ἄδικοι γένωνται δοκεῖ δή μοι, 
βασιλεῦ. καϑάπερ ἐπὶ τρυτάνης ἀντικρῖναι τούτους 
καὶ τὸν ἀμφοῖν ἀναϑεωρῆσαι βίον. οὐ γὰρ ἄν μοι 
δοκοῦσιν οἱ ϑεοὶ τὸν μὲν ἀφελέσϑαι καὶ τὴν γῆν. εἰ 

᾿ - Ψ “ 2 -τ Ἔλα , - - - 

μὴ φαῦλος ἡν. τῷ δ᾽ αὖ καὶ τὰ ὑπὸ τῇ γῇ δοῦναι. 
εἰ μὴ βελτίων ἦν τοῦ ἀποδομένου.“ ἀφέκοντο ἐς 
τὴν ὑστεραίαν δικασόμενοι ἄμφω, καὶ ὁ μὲν ἀποδό- 

ς 3 ’ Ἁ ’ ᾽ ΄ 

μενος υβριστῆς τὲ ἠλέγχετο καὶ ϑυσίας ἐκλελοιπῶς. 

ὁ δὲ ἐπιεικής τε 
3 ΄ ΟΡ ΄ ΄ ᾿ ΄ ᾽ ΄ 
ἐφαένετο καὶ οσιώτατα ϑεραπεύων τους ϑεοῦς. ἔκρα- 

5 » ΄ , Ἦν .59Ὸμκὦ 
τησεν οὖν ἡ τοῦ ᾿4πολλωνίου γνώμη καὶ ἀπῆλϑεν ὃ 

χρηστὸς ὡς παρὰ τῶν ϑεῶν ταῦτα ἔχων. 
Ἐπεὶ δὲ τὰ τῆς δίκης ὧδε ἔσχε. προσελϑὼν ὁ 

’ ζ τ ς ,ὕ 

᾿Ἵπολλώνιος τῷ Ἰνδῷ »τήμερον"" εἶπεν ..ἡ τρίτη 

τῶν ἡμερῶν, ἐν αἷς ἐποιοῦ με. ὦ βασιλεῦ. ξένον. 
τῆς δ᾽ ἐπιούσης ἕω χρὴ ἐξελαύνειν ἑπόμενον τῷ 
νόμῳ.“ ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ νόμος“ εἶπεν ..ἤδη διαλέγεταί 
σοι, καὶ γὰρ τῇ αὔριον μένειν ἔξεστιν. ἐπειδὴ μετὰ 

ῬὨϊΙοσἐταῖαβ οᾶ. Κδγβοσ. θ 

φι 
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μεσημβρίαν ἀφίκου.“ ..χαίρω“ ἔφη ..τῷ ξενέῳ, καὶ 
γάρ μοι δοκεῖς καὶ σοφίξεσϑαι τὸν νόμον δι᾽ ἐμέ.“ 
δὲ γὰρ καὶ λῦσαι αὐτὸν ἠδυνάμην““ εἶπε ..τό γε 
εν -ν 3 35... 23 ὦ». Μυ ν ΄ " ΄ 
υπὲρ σοῦ. αλλ ἐκεῖνο μοι εἶπε, ᾿Δπολλωνιε, αἵ κα- 

5 μηλοι, ἐφ᾽ ὧν ὀχεῖσϑαί σέ φασιν, οὐκ ἐκ Βαβυλῶνος 
ἄγουσιν ὑμᾶς,“ . , ἐκεῖϑεν““ ἔφη «δόντος γε αὐτὰς 
Οὐαρδάνου. ἔτ᾽ οὖν ὑμᾶς ἀπάγειν δυνήσονται, 
τοσαῦτα ἤδη στάδια ἐκ Βαβυλῶνος ἤκουσαι; ““ ἐσιώ-- 
πὴσε μὲν ὁ ᾿Απολλώνιος. ὁ δὲ Ζάμις «οὔπω συνί- 

"2 Ξ᾽ - - ς Ὥ: ησιν,“ ἔφη ..ὦ βασιλεῦ, τῆς ἀποδημίας ὁ ἀνὴρ οὗτος. 
35." » ΠῚ » ᾽ “ ’ ΓῚ 3 3 ς 

οὐδὲ τῶν ἐθνῶν. ἐν οἷς λοιπὸν ἐσμεν, αλλ ὡς παν- 
“ ᾽ ΄ ε ΕΥ̓ 

ταχοῦ σέ τε καὶ Οὐαρδάνην ἕξων παιδιὰν ἡγεῖται τὸ 
ἐς ᾿Ινδοὺς παρελϑεῖν. τό τοι τῶν καμήλων οὐ διο- 
μολογεῖται πρὸς σέ, ὃν ἔχει τρόπον᾽ διάκεινται γὰρ 

Ἵ » -»" ς - 

οὕτω κακῶς, ὡς αὐταὶ μᾶλλον ὑφ᾽ ἡμῶν φέρεσϑαι, 
κ᾿ ποτα Ἵ ᾿ ᾽ , Ξ ͵ 

καὶ δεῖ ἑτέρων. ἂν γὰρ ὀκλάσωσιν ἐν ἐρήμῳ που 
τῆς Ἰνδικῆς, ἡμεῖς μὲν“ ἐ καϑεδούμεϑ' ἧς Ἰνδικῆς, ἡμεῖς μὲν“ ἔφη ..«καϑεδούμεϑα τοὺς 

» ῇ Ἁ 4 3 - - ΄ 

γῦπάς τε καὶ τοὺς λύκους ἀποσοβοῦντες τῶν καμή- 
λων, ἡμῶν δὲ οὐδεὶς ἀποσοβήσει. προσαπολούμεϑα 

ΠΣ ς ᾿ 3 ς . : λζ "Ν᾽ « -» 
γαρ." υπολαβὼν οὖν ὁ βασιλεὺς ..«ἐγω“ ἔφη ..«τοῦτο 

ἰάσομαι, ὑμῖν τε γὰρ ἑτέρας δώσω - τεττάρων, 
Ἄ, » ιν , » -»" 

οἶμαι, δεῖσϑε --- καὶ ὁ σατράπης δὲ ὁ ἐπὶ τοῦ Ἰνδοῦ 
πέμψει ἐς Βαβυλῶνα ἕτέρας τέτταρας. ἔστι δέ μοι 
ἰγέλ' Ἴλων ἐπὶ τῷ ̓ Ινδῷ, λευκαὶ πᾶσαι.“ «ἡ ἀγέλη καμήλων ἐπὶ τῷ ᾿Ινδῷῶ, λευκαὶ πᾶσαι.“ ..ἡγε- 

΄ ν 5 ῇ 3 "» 53 -» 
5 μόνα δὲ" εἶπεν ὁ Ζάμις ..οὐκ ἄν. ὦ βασιλεῦ, δοίης ;““ 

“ ’ " τς 

»σκαὶ καάμηλόν γε ἔφη τῷ ἡγεμόνι δώσω καὶ ἐφό- 
» κ ΄ - ,ὔ » 

δια, ἐπιστελῶ δὲ καὶ ᾿Ιάρχᾳ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν σο- 
φῶν,. ἵν᾽ ᾿ἀπολλώνιον μὲν ὡς μηδὲν κακίω ἑαυτοῦ 
δέξηται, ὑμᾶς δὲ ὡς φιλοσόφους τε καὶ ὀπαδοὺς ἀν- 

80 δρὸς ϑείου.““ καὶ χρυσίον δὲ ἐδίδου ὁ Ἰνδὸς καὶ 
" » Ἀ' ΣΕ 

ψήφους καὶ ὀϑόνας καὶ μυρία τοιαῦτα ὁ δὲ ᾽4πολ- 
λώνιος ,.χρυσίον μὲν ἔφη ,ἷἱκανὸν ἑαυτῷ εἶναι 

1 [-} 

ΓΞ σι 

2 ς 
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δόντος γε Οὐαρδάνου τῷ ἡγεμόνι ἀφανῶς αὐτό. τὰς ὄντος 7 φδά ῷ ἡγεμ φανῶς αὐτό. τὰς 
3 ΄, , "ῳ δὲ ὀϑόνας λαμβάνειν. ἐπειδὴ ἐοίκασι τρίβωνι τῶν 

ἀρχαίων τε καὶ πάνυ ᾿Δττικῶν. μίαν δέ τινα τῶν 
΄ 3 , ἘΝ ὕ ςς Α᾽ ς ᾽ 

ψήφων ἀνελόμενος ..ὦ βελτέστη"" εἶπεν ..ὡς ἐς και- 

ρόν σὲ καὶ οὐκ ἀϑεεὶ εὕρηκα““ ἰσχύν. οἶμαί, τινα ἐν 
᾽ν 3 , 

αὐτῇ καϑεωρακὼς ἀπόρρητόν τε καὶ ϑείαν. οἱ δὲ 
3 

ἀμφὶ τὸν Ζάμιν χρυσίον μὲν οὐδ᾽ αὐτοὶ προσίεντο. 
τῶν ψήφων δὲ ἱκανῶς ἐδράττοντο, ὡς ϑεοῖς ἀναϑή- 

“ ᾽ ’ὕ ᾽ ἢ, - ΕΣ 

σοντες, οτὲ ἑπανέλθοιεν ἕς τὰ ἑαυτῶν ἤϑη. 

Καταμεένασι δὲ αὐτοῖς καὶ τὴν ἐπιοῦσαν. οὐ γὰρ 
εϑέετο σφῶν ὁ Ἶνδός, δέδωσι τὴν πρὸς τὸν ᾿Ιάρχαν 

Ἁ τῇ 
ἐπιστολὴν γεγραμμένην ὧδε" 
.ο.Βασιλεὺς Φραώτης Ἰάρχᾳ διδασκάλῳ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν 

χαίρειν. 
3 ΄ 6 » ᾿ 

Απολλώνιος ἀνὴρ σοφώτατος σοφωτέρους ὑμᾶς ἕαυ- 
αν κὸ 

τοῦ ἡγεῖται καὶ μαϑησόμενος ἥκει τὰ ὑμέτερα. πέμ- 
πετὲ οὖν αὐτὸν εἰδότα ὁπόσα ἴστε᾽ ὡς ἀπολεῖται 

οὐδὲν τῶν μαϑημάτων ὑμῖν. καὶ γὰρ λέγει ἄριστα 
ἀνϑοώπων καὶ μέμνηται. ἰδέτω δὲ καὶ τὸν ϑρόνον, 

ἀν 18 Ξ' ᾿ , ᾿ ’ " 3γχ ἐφ οὗ καϑίέσαντί μοι τὴν βασιλείαν ἔδωκας. Ιαρχαὰ 

πάτερ. καὶ οἱ ἑπόμενοι δὲ αὐτῷ ἄξιοι ἐπαίνου. ὅτι 
τοιοῦδε ἀνδρὸς ἥττηνται. εὐτύχει καὶ εὐτυχεῖτε."" 

᾿Ἐξελάσαντες δὲ τῶν Ταξίλων καὶ δύο ἡμερῶν 
δεν ΄ δ ὦ 3 . , 2 Ξ ’ 
οδὸν διελϑόντες ἀφίκοντο ἐς τὸ πεδίον, ἐν ᾧ λξἕγε- 
ται πρὸς ᾿4λέξανδρον ἀγωνίσασϑαι Πῶρος. καὶ πύ-: 
λας ἐν αὐτῷ ἰδεῖν φασι ξυγκλειούσας οὐδέν. ἀλλὰ 
τροπαίων ἕνεκα ὠκοδομημένας. ἀνακεῖσϑαι γὰρ ἐπ᾽ 
αὐτῶν τὸν ᾿4λέξανδρον ἐφεστηκότα τετραρρύμοις 
ἅρμασιν, οἷος ἐπὶ τοῖς Δαρείου σατράπαις ἐν 1σ- 
σοῖς ἕστηκε. διαλείπουσαι δ᾽ οὐ πολὺ ἀλλήλων δύο 
ἐξῳκοδομῆσϑαι λέγονται πύλαι, καὶ φέρειν ἡ μὲν 
Πῶρον. ἡ δὲ ᾿Δλέξανδρον. ξυμβεβηκότε, οἶμαι. μετὰ 
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τὴν μάχην, ὁ μὲν γὰρ ἀσπαζομένῳ ἔοικεν, ὁ δὲ προσ- 
κυνοῦντι. 

ΧΙΙΠ Ποταμὸν δὲ Ὑδραώτην ὑπερβάντες καὶ πλείω μ 0 ῆ 0 
ἔϑνη ἀμείψαντες ἐγένοντο πρὸς τῷ Ὑφάσιδι, στάδια 

5 δὲ ἀπέχοντες τούτου τριάκοντα βωμοῖς τε ἐνέτυχον, 
οἷς ἐπεγέγραπτο ΠΑ͂ΤΡΙ ΑΜΜΩΝΙ ΚΑΙ ΗΡΑ4- 
ΚΑΕΙ͂ 4 ΔΕΖ ΦΩΙ ΚΑΙ 4ΘΗΝ4] ΠΡΟΝΟΙ͂ΑΙ 

ΚΑΙ 41 ΟΠΥ̓ΜΠΙΩΙ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΙ͂ΞΙ Κα- 

ΒΕΙΡΟΙ͂Σ ΚΑΙ ΙΝΔΩ͂ΦΙ ἨἩΜΔΙΩΙ ΚΑΙ 4ΕΖΦΩΙ 

44 τ 4ΠΟΛΔΩΝΙ, φασὶ δὲ καὶ στήλην ἀνακεῖσϑαι χαλ- 
»" 

κῆν, ἡ ἐπιγεγράφϑαι 4ΠΕΞΑ͂ΝΩ͂ΡΟΣ ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ 
ΕΣΤΗ. τοὺς μὲν δὴ βωμοὺς ᾿4λεξάνδρου ἡγώμεϑα 
τὸ τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς τέρμα τιμῶντος, τὴν δὲ στή- 
λην τοὺς μετὰ τὸν Ὕφασιν Ἰνδοὺς ἀναϑεῖναι δοκῶ 

1 μον λαμπρυνομένους ἐπὶ τῷ ᾿Δ4λέξανδρον μὴ προ- 
ελϑεῖν πρόσω. 

Ἧτι 

Περὶ δὲ τοῦ Ὑφάσιδος καὶ ὁπόσος τὴν ᾿Ινδικὴν 
διαστείχει καὶ ὅ τι περὶ αὐτὸν ϑαῦμα, τάδε χρὴ 
γιγνώσκειν" αἷ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ τούτου βλύξουσι 

ὺ μὲν ἐκ πεδίου ναυσίποροι αὐτόϑεν, προϊοῦσαι δὲ 
καὶ ναυσὶν ἤδη ἄποροί εἰσιν. ἀκρωνυχίαι γὰρ πε- 
τρῶν παραλλὰξ ὑπανίσχουσι τοῦ ὕδατος, περὶ ἃς 
ἀνάγκη τὸ ῥεῦμα ἑλίττεσϑαι καὶ ποιεῖν τὸν ποταμὸν 
ἄπλουν. εὖρος δὲ αὐτῷ κατὰ τὸν Ἴστρον. ποταμῶν 

95 δὲ οὗτος δοχεῖ μέγιστος, ὁπόσοι δι’ Εὐρώπης δέουσι. 
δένδρα δέ οἵ προσόμοια φύει παρὰ τὰς ὄχϑας, καί 
τι καὶ μύρον ἐκδίδοται τῶν δένδρων, ὃ ποιοῦνται 
Ἰδοὺ γαμικὸν χρίσμα, καὶ εἰ μὴ τῷ μύρῳ τούτῳ 
ῥϑάνωσι τοὺς νυμφίους οἱ ξυνιόντες ἐς τὸν γάμον, 

χὰ... 
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ἀτελὴς δοκεῖ καὶ οὐκ ἐς χάριν τῇ ᾿Αφροδίτῃ ξυναρ- 
μοσϑείς. ἀνεῖσθαι δὲ τῇ ϑεῶ ταύτῃ λέγουσιν αὐτό 
τὲ τὸ περὶ τῷ ποταμῷ νέμος καὶ τοὺς ἰχϑὺς τοὺς 
ταώς, οὗς οὗτος μόνος ποταμῶν τρέφει, πεποίηνται 
δὲ αὐτοὺς ὁμωνύμους τοῦ ὄρνιϑος, ἐπεὶ κυάνεοι μὲν 
αὐτοῖς οἱ λόφοι, στικταὶ δὲ αἵ φολίδες. χρυσᾶ δὲ τὰ 
οὐραῖα καί, ὁπότε βούλοιντο, ἀνακλώμενα. ἔστι δέ τι 
ϑηρίον ἐν τῷ ποταμῷ τούτῳ σκώληκι εἰκασμένον 
λευκῷ. τοῦτο οἵ τήκοντες ἔλαιον ποιοῦνται. πῦρ δὲ 
ἄρα τοῦ ἐλαίου τούτου ἐκδίδοται καὶ στέγει αὐτὸ πλὴν 
ὑελοῦ οὐδέν. ἁλίσκεται δὲ τῷ βασιλεῖ μόνῳ τὸ ϑη- 
ρίον τοῦτο πρὸς τειχῶν ἅλωσιν. ἐπειδὰν γὰρ ϑίγῃ 
τῶν ἐπάλξεων ἡ πιμελή, πῦρ ἐχκαλεῖται κρεῖττον 
σβεστηρίων, ὁπόσα ἀνθρώποις πρὸς τὰ πυρφόρα 
εὕρηται. καὶ τοὺς ὄνους δὲ τοὺς ἀγρίους ἐν τοῖς ἕλεσι 
τούτοις ἁλίσκεσϑαί φασιν, εἶναι δὲ τοῖς ϑηρίοις τού- 
τοις ἐπὶ μετώπου κέρας, ᾧ ταυρηδόν τε καὶ οὐκ ἀγεν- 
νῶς μάχονται, καὶ ἀποφαίνειν τοὺς ᾿Ινδοὺς ἔκπωμα 
τὸ κέρας τοῦτο, οὐ γὰρ οὔτε νοσῆσαι τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην ὃ ἀπ᾿ αὐτοῦ πιὼν οὔτε ἂν τρωϑεὶς ἀλγῆσαι 
πυρός τε διεξελθεῖν ἂν καὶ μηδ᾽ ἂν φαρμάκοις ἁλῶναι 
ὁπόσα ἐπὶ κακῷ πίνεται, βασιλέων δὲ τὸ ἔκπωμα εἶναι 
καὶ βασιλεῖ μόνῳ ἀνεῖσϑαι τὴν ϑήραν. ᾿Δπολλώνιος 
δὲ τὸ μὲν ϑηρίον ἑωρακέναι φησὶ καὶ ἄγασϑαι αὐτὸ 
τῆς φύσεως, ἐρομένου δὲ αὐτὸν τοῦ Ζάμιδος. εἰ τὸν 
λόγον τὸν περὶ τοῦ ἐχπώματος προσδέχοιτο, ..προσ- 
δέξομαι“ εἶπεν ..ἣν ἀϑάνατον μάϑω τὸν βασιλέα τῶν 
δεῦρο Ἰνδῶν ὄντα, τὸν γὰρ ἐμοί τε καὶ τῷ δεῖνι ὀρέ- 
γοντα πῶμα ἄνοσόν τε καὶ οὕτως ὑγιὲς πῶς οὐχὶ 

- . φτ ἢ ᾽ ΒΞ δ » ΄ . ὃ ξ 
μᾶλλον εἶκος αὐτὸν ἐπεγχεῖν ἑαυτῷ τουτοῦυ καὶ ὁδη-: 
μέραι πίνειν ἀπὸ τοῦ κέρατος τούτου μέχρι κραιπά- 

3 Ἁ Ὁ Ἂν, Ἁ ΄ ’ ςς 

λης; οὐ γὰρ διαβαλεῖ τις, οἶμαι, (τὸ) τούτῳ μεϑύειν. 
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1148 Ἐνταῦϑα καὶ γυναίῳ φασὶν ἐντετυχηκέναι τὰ 

ΤΥ 

μὲν ἐκ κεφαλῆς ἐς μαξοὺς μέλανι, τὰ δὲ ἐκ μαξῶν ἐς 
πόδας λευκῷ πάντα, καὶ αὐτοὶ μὲν ὡς δεῖμα φυγεῖν, 
τὸν δὲ ᾿ἀπολλώνιον ξυνάψαι τε τῷ γυναίῳ τὴν χεῖρα 

5 καὶ ξυνεῖναι ὅ τι εἴη ἱεροῦται δὲ ἄρα τῇ ᾿άφροδίτῃ 
᾿Ινδὴ τοιαύτη, καὶ τίκτεται τῇ ϑεῷ γυνὴ ποικέλη., 
καϑάπερ ὁ Ἶάπις Αἰγυπτίοις. 

Ἐντεῦϑέν φασιν ὑπερβαλεῖν τοῦ Καυκάσου τὸ 
κατατεῖνον ἐς τὴν Ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν, εἶναι δὲ αὐτὸ 

10 ξυνηρεφὲς ἴδαις ἀρωμάτων. τοὺς μὲν δὴ πρῶνας 
τοῦ ὄρους τὸ κιννάμωμον φέρειν. προσξοικέναν δὲ 
αὐτὸ νέοις κλήμασι, βάσανον δὲ τοῦ ἀρώματος τὴν 
αἶγα εἶναι" κινναμώμου γὰρ εἴ τις αἰγὶ ὀρέξειε, κνυ- 
ξήσεται πρὸς τὴν χεῖρα, καϑάπερ κύων. ἀπιόντι τὲ 

τὸ ὁμαρτήσει τὴν ῥῖνα ἐς αὐτὸ ἐρείσασα, κἂν ὁ αἰπόλος 
ἀπάγῃ, ϑρηνήσει καϑάπερ λωτοῦ ἀποσπωμένη. ἐν 
δὲ τοῖς χρημνοῖς τοῦ ὄρους λέβανοί τε ὑψηλοὶ πεφύ- 
κασι καὶ πολλὰ εἴδη ἕτερα καὶ τὰ δένδρα αἱ πεπε- 
ρέδες, ὧν γεωργοὶ πίϑηκοι, καὶ οὐδὲ ᾧ εἴκασται 

20 τοῦτο, παρεῖταί σφισιν, ὃν δὲ εἴρηται τρόπον, ἐγὼ 
δηλώσω. τὸ δένδρον ἡ πεπερὶς εἴκασται μὲν τῷ παρ᾽ 
Ἕλλησιν ἄγνῳ τά τε ἄλλα καὶ τὸν κόρυμβον τοῦ 
καρποῦ, φύεται δὲ ἐν τοῖς ἀποτόμοις οὐκ ἐφικτὸς 
τοῖς ἀνθρώποις, οὗ λέγεται πυϑήκων οἰκεῖν δῆμος 

85 ἐν μυχοῖς τοῦ ὄρους καὶ ὃ τι αὐτοῦ κοῖλον, οὖς πολ- 
λοῦ ἀξίους οἵ Ἰνδοὶ νομίξοντες, ἐπειδὴ τὸ πέπερι 
ἀποτρυγῶσι, τοὺς λέοντας ἀπ᾿ αὐτῶν ἐρύκουσι κυσέ 
τε καὶ ὅπλοις. ἐπιτίϑεται δὲ πιϑήκῳ λέων νοσῶν 

μὲν ὑπὲρ φαρμάκου, τὴν γὰρ νόσον αὐτῷ τὰ κρέα 
80 ἴσχει ταῦτα, γεγηρακὼς δὲ ὑπὲρ σίτου, τῆς γὰρ τῶν 
ἐλάφων καὶ συῶν ϑήρας ἔξωροι γεγονότες τοὺς πι- 
ϑήκους λαφύσσουσιν ἐς τοῦτο χρώμενοι τῇ λοιπῇ 

γι 
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ῥώμῃ. οὐ μὴν οἱ ἄνϑρωποι περιορῶσιν, ἀλλ᾽ εὐερ- 
γέτας. ἡγούμενοι τὰ ϑηρία ταῦτα πρὸς τοὺς λέοντας 
ὑπὲρ αὐτῶν αἰχμὴν αἴρονται. τὰ γὰρ πραττόμενα 
περὶ τὰς πεπερέδας ὧδε ἔχει᾽ προσελϑόντες οἱ ἸΙνδοὶ 

οὖ ’ , Ἁ » 3 ’ ΄ 

τοῖς κάτω δένδρεσι τὸν καρπον ἀποϑερίσαντες ἁλῶς 

ποιοῦνται μικρὰς περὶ τὰ δένδρα καὶ τὸ πέπερι περὶ 
αὐτὰς ξυμφοροῦσιν οἷον ῥιπτοῦντες, ὡς ἄτιμόν τι 
καὶ μὴ ἐν σπουδῇ τοῖς ἀνθρώποις, οἵ δὲ ἄνωϑεν καὶ 
ἐκ τῶν ἀβάτων ἀφεωρακότες ταῦτα. νυκτὸς γενο- 
μένης ὑποκρίνονται τὸ τῶν ᾿Ινδῶν ἔργον καὶ τοὺς 
βοστρύχους τῶν δένδρων περισπῶντες ῥιπτοῦσι φέ- 

2 . [ν 3 κι γος ξεν» Δ 
ροντὲς ἐς τὰς ἅλως. οἱ ᾿Ινδοὶ δὲ ἀμὰ ἡμέρᾳ σωρους 
ἀναιροῦνται τοῦ ἀρώματος οὐδὲ πονήσαντες οὐδέν, 
9 Ἁ δι , ΠῚ " 

ἀλλὰ ῥαάϑυμοί τε καὶ καϑευδοντες. 
ς ’ κ - ,“᾿ ,ὔ »"͵ Ὑπεράραντες δὲ τοῦ ὄρους πεδίον ἰδεῖν φασι 

λεῖον κατατετμημένον ἐς τάφρους πλήρεις ὕδατος. 
εἶναι δὲ αὐτῶν τὰς μὲν ἐπικαρσίους. τὰς δὲ ὀρϑάς, 
διηγμένας ἐκ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Γόγγου τῆς τε χώρας 
ὅρια οὔσας τοῖς τε πεδίοις ἐπαγομένας., ὁπότε ἡ γῆ 
διψῴη. τὴν δὲ γῆν ταύτην ἀρίστην φασὶ τῆς Ἰνδὲ- : 
κῆς εἶναι καὶ μεγίστην τῶν ἐκεῖ λήξεων, πεντεκαί- 
δεκα ἡμερῶν ὁδοῦ μῆκος ἐπὶ τὸν Γάγγην, ὀκτωκαί- 
δεκα δὲ ἀπὸ ϑαλάσσης ἐπὶ τὸ τῶν πιϑήκων ὄρος. ᾧ 
ξυμπαρατείνει. πεδιὰς πᾶσα ἡ χώρα μέλαινά τε καὶ 
πάντων εὔφορος. ἰδεῖν μὲν γὰρ ἐν αὐτῇ στάχυας 
ἀνεστῶτας, ὅσον οἱ δόνακες. ἰδεῖν δὲ κυάμους τρι- 
πλασίους τῶν Αἰγυπτίων τὸ μέγεϑος σήσαμόν τὲ 
καὶ κέγχρον ὑπερφυᾶ πάντα. ἐνταῦϑα καὶ τὰ κάρυα 

φύεσϑαί φασιν, ὧν πολλὰ πρὸς ἱεροῖς ἀνακεῖσθαι 
τοῖς δεῦρο ϑαύματος ἕνεκα. τὰς δὲ ἀμπέλους φύ- 
εὖὄϑαι μὲν μικράς, καϑάπερ αἱ Δυδῶν τε καὶ Μαιό- 
νῶν, ποτίμους δὲ εἶναι καὶ ἀνθοσμίας ὁμοῦ τῷ ἀπο-- 

ψι 



88 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΤΑ ἘΣ ΤῸΝ [Π|,6. 7. ν. 46. 

τρυγᾶν. ἐνταῦϑα καὶ δένδρῳ φασὶν ἐντετυχηκέναι 
προσεοικότι τῇ δάφνῃ. φύεσϑαι δὲ αὐτοῦ κάλυκα 
εἰκασμένην τῇ μεγίστῃ ῥόα, καὶ μῆλον ἐγκεῖσϑαι τῇ 
κάλυκι κυάνεον μέν, ὥσπερ τῶν ὑακένϑων αἵ κάλυ- 

δ πες, πάντων δὲ ἥδιστον. ὁπόσα ἐξ ὡρῶν ἥκει. 
ΥΙ Καταβαίνοντες δὲ τὸ ὄρος δρακόντων ϑήρᾳ περι- 

τυχεῖν φασι, περὶ ἧς ἀνάγκη λέξαι" καὶ γὰρ σφόδρα 
εὔηϑες ὑπὲρ μὲν τοῦ λαγὼ καὶ ὅπως ἁλέσκεται καὶ 
ἁλώσεται, πολλὰ εἰρῆσϑαι τοῖς ἐς φροντέδα βαλλο- 

τὸ μένοις ταῦτα, ἡμᾶς δὲ παρελϑεῖν λόγον γενναίας τὲ 
καὶ δαιμονίου ϑήρας μηδὲ τῷ ἀνδρὶ παραλειφϑέντα, 
ἐς ὃν ταῦτα ἔγραψα᾽ δρακόντων μὲν γὰρ δὴ ἀπεί- 99 
ροις μήκεσι κατέξωσται πᾶσα ἡ ἸΙνδικὴ χώρα καὶ 
μεστὰ μὲν αὐτῶν ἕλη, μεστὰ δὲ ὄρη, κενὸς δὲ οὐδεὶς 
λόφος. οἵ μὲν δὴ ἕλειοι νωϑροί τέ εἶσι καὶ τριακον-- 
τάπηχυ μῆκος ἔχουσι καὶ κράνος αὐτοῖς οὐκ ἀνέστη- 
κεν, ἀλλ᾽ εἰσὶ ταῖς δρακαίναις ὅμοιοι, μέλανες δὲ 
ἱκανῶς τὸν νῶτον καὶ ἧττον φολιδωτοὺ τῶν ἄλλων. 
καὶ σοφώτερον ἧπται τοῦ λόγου περὶ αὐτῶν Ὅμηρος 
ἢ οἵ πολλοὶ ποιηταί, τὸν γὰρ δράκοντα τὸν ἐν 4ὑ- 
λίδι τὸν πρὸς τῇ πηγῇ οἰκοῦντα περὶ νῶτα δαφοι- 
νὸν εἴρηκεν. οἵ δὲ ἄλλοι ποιηταὶ τὸν ὁμοήϑη τούτῳ 
τὸν ἐν τῷ τῆς Νεμέας ἄλσει φασὶ καὶ λοφιὰν ἔχειν, 

ΥΠ ὅπερ οὐκ ἂν περὶ τοὺς ἑλείους εὕροιμεν. οἵ δὲ ὑπὸ 
"5 τὰς ὑπωρείας τὲ καὶ τοὺς λόφους ἵενται μὲν ἐς τὰ 

πεδία ἐπὶ ϑήρα, πλεονεκτοῦσι δὲ τῶν ἑλείων πάντα, 
καὶ γὰρ ἐς πλέον τοῦ μήκους ἐλαύνουσι καὶ ταχύ- 
τεροι τῶν ὀξυτάτων ποταμῶν φέρονται καὶ διαφεύγει 
αὐτοὺς οὐδέν" τούτοις καὶ λοφιὰ φύεται νέοις μὲν 

80 ὑπανίσχουσα τὸ μέτριον, τελειουμένοις δὲ συναυξα- 
νομένη τὲ καὶ συνανιοῦσα ἐς πολύ, ὅτε δὴ πυρσοί 
τὲ καὶ πριόνωτοι γίγνονται. οὗτοι καὶ γενειάσκουσι 

μ᾿ Θι 
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καὶ τὸν αὐχένα ὑψοῦ αἴρουσι καὶ τὴν φολίδα στέλ- 
βουσι δίκην ἀργύρου, αἱ δὲ τῶν ὀφϑαλμῶν κόραι 
λέϑος ἐστὶ διάπυρος. ἰσχὺν δ᾽ αὐτῶν ἀμήχανον εἶναί 

100 φασιν ἐς πολλὰ τῶν ἀποϑέτων. γίγνεται δὲ τοῖς 
ϑηρῶσιν ὁ πεδινὸς εὕρημα. ἐπειδὰν τῶν ἐλεφάντων 
τινὰ ἐπισπάσηται, τουτὲ γὰρ ἀπόλλυσιν ἄμφω τὰ 
ϑηρέα. καὶ κέρδος τοῖς ἑλοῦσι δράκοντας ὀφϑαλμοί 
τε γίγνονται καὶ δορὰ καὶ ὀδόντες. εἰσὶ δὲ τὰ μὲν 
ἄλλα ὅμοιοι τοῖς τῶν μεγίστων συῶν. λεπτότεροι δὲ 
καὶ διάστροφοι καὶ τὴν αἰχμὴν ἄτριπτοι, καϑάπερ οὗ 
τῶν μεγάλων ἰχϑύων. οἱ δὲ ὄρειοι δράκοντες τὴν ΥΠῚ 
μὲν φολέδα χρυσοῖ φαίνονται. τὸ δὲ μῆκος ὑπὲρ τοὺς 
πεδινούς. γένεια δὲ αὐτοῖς βοστρυχώδη. χρυσᾶ κἀ- 
κεῖνα, καὶ κατωφρύωνται μᾶλλον ἢ οἱ πεδινοὶ ὄμμα 
τε ὑποκάϑηται τῇ ὀφρύι δεινὸν καὶ ἀνειδὲς δεδορ- ι6 
κός, ὑπόχαλκόν τε ἠχὼ φέρουσιν, ἐπειδὰν τῇ γῇ 
ὑποκυμαίνωσιν, ἀπὸ δὲ τῶν λόφων πυρσῶν ὄντων 
πῦρ αὐτοῖς ἄττει λαμπαδίου πλέον. οὗτοι καὶ τοὺς 
ἐλέφαντας αἱροῦσιν. αὐτοὶ δὲ ὑπὸ τῶν ᾿Ινδῶν οὕτως 
ἁλίσκονται" κοκκοβαφεῖ πέπλῳ χρυσᾶ ἐνείραντες 30 

γράμματα τέϑενται πρὸ τῆς χειᾶς ὕπνον ἐγγοητεύ- 
σαντες τοῖς γφάμμασιν, ὑφ᾽ οὗ νικᾶται τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς ὁ δράκων ἀτρέπτους ὄντας. καὶ πολλὰ τῆς ἀπορ- 4" 

ρήτου σοφίας ἐπ᾽ αὐτὸν ἄδουσιν, οἷς ἄγεταί τε καὶ 
τὸν αὐχένα ὑπερβαλὼν τῆς χειᾶς ἐπικαϑεύδει τοῖς 35 
γράμμασι᾽ προσπεσόντες οὖν οἵ ᾿Ινδοὶ κειμένῳ πελέ- 
κεις ἐναράττουσι. καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντες λή- 
ξονται τὰς ἐν αὐτῇ λίϑους. ἀποκεῖσϑαι δέ φασιν ἐν 

᾿ ταῖς τῶν ὀρείων δρακόντων κεφαλαῖς λίϑους τὸ μὲν 
101 εἶδος ἀνθηρὰς καὶ πάντα ἀπαυγαξούσας χρώματα. 90 

τὴν δὲ ἰσχὺν ἀρρήτους κατὰ τὸν δακτύλιον, ὃν γε- 
νέσϑαι φασὶ τῷ Γύγῃ. πολλάκις δὲ καὶ τὸν ᾿Ινδὸν 

οι 

" 0 



90 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ [ΠΠ| 29. 10. ν. 47. 

αὐτῷ πελέκει καὶ αὐτῇ τέχνῃ συλλαβὼν ἐς τὴν αὖ - 
» ᾿ , ἘΠ τοῦ χειὰν φέρων ὥχετο μονονοὺ σείων τὸ ὄρος. οὗτοι 

καὶ τὰ ὄρη τὰ περὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν οἰκεῖν λέγονται, 
σύριγμα δὲ δεινόν φασιν ἀκούεσϑαι τούτων καὶ κατ- 

διόντας αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ϑάλατταν πλεῖν ἐπὶ πολὺ 
τοῦ πελάγους. περὶ δὲ ἐτῶν μήκους τοῦ ϑηρίου τού- 
του γνῶναί τε ἄπορον καὶ εἰπεῖν ἄπιστον. τοσαῦτα 
περὶ δρακόντων οἶδα. 

ΙΧ Τὴν δὲ πόλιν τὴν ὑπὸ τῷ ὄρει μεγίστην, οὖσαν 
10. φασὶ μὲν καλεῖσϑαι Πάρακα, δρακόντων δὲ ἀνακεῖ- 

Α 2 ’ ΄ , “- 
σϑαι κεφαλὰς ἐν μέσῃ πλείστας γυμναζομένων τῶν 

ἐν ἐκείνῃ ᾿Ινδῶν τὴν ϑήραν ταύτην ἐκ νέων. λέγον - 
᾿ ἢ ΄ , ’ ι Ε 

ται δὲ καὶ ἑῴων ξυνιέναι φϑεγγομεμῶαι τε καὶ βου- 
’ [ω Ἕ: 

λευομένων σιτουμένοι δράκοντος οὗ μὲν καρδίαν. οὗ 
ἈΠ): Π ᾿ 3 -» ᾿ 3 - ΄ 

ιῷ δὲ ἥπαρ. προϊόντες δὲ αὐλοῦ μὲν ἀκοῦσαι δόξαν νο-- 
μέως δή τινος ἀγέλην τάττοντος, ἐλάφους δὲ ἄρα 
βουκολεῖσϑαι λευκάς, ἀμέλγουσι δὲ ᾿Ινδοὲ ταῦτας 
εὐτραφὲς ἡγούμενοι τὸ ἀπ᾽ αὐτῶν γάλα. 

-δ -" ς 

Χ Ἐντεῦϑεν ἡμερῶν τεττάρων ὁδὸν πορευόμενοι 
2 3 , ν . - Ὁ , » 30 δι΄ εὐδαίμονος καὶ ἐνεργοῦ τῆς χώρας προσελϑεῖν 

φασι τῇ τῶν σοφῶν τύρδει. τὸν δὲ ἡγεμόνα κελεύ- 
σαντα συνοκλάσαι τὴν κάμηλον ἀποπηδῆσαι αὐτῆς 
περιδεὰᾶ καὶ ἱδρῶτος πλέων. τὸν δὲ ᾿Δπολλώνιον 
ξυνεῖναι μὲν οὐ ἥκοι. γελάσαντα δὲ ἐπὶ τῷ τοῦ Ἰν- 

88 δοῦ δέει ..δοκεῖ μοιΐ" φάναι »οὕτορ, εἰ καὶ κατέπλευ- 
σεν ἐς λιμένα μακρόν τι ἀναμετρήσας πέλαγος. ὦχϑε- 
σϑῆναι ἂν τῇ γῇ καὶ δεῖσαι τὸ ἐν ὅρμῳ εἶναι.“ καὶ 

ἅμα εἰπὼν ταῦτα προσέταξε τῇ καμήλῳ συνιξῆσαι, 102 

καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐθὰς λοιπὸν ἦν τῶν τοιούτων, περί- 

ὃο φοβον δὲ ἄρα ἐποίει τὸν ἡγεμόνα τὸ πλησίον τῶν 
- Ο 3 Α ᾿Ὶ ’ -" μ 

σοφῶν ἡκειν, ᾿Ινδοὺ γὰρ δεδέασι τούτους μᾶλλον ἢ 
Α -» 3 - [χ2 ᾿Ὶ ᾿ 3 ΄ 

τὸν σφῶν αὐτῶν βασιλέα. οτι καὶ βασιλεὺς αὐτοὸς. 



ΠῚ, 11, 12. 18, Ρν.48] ΤΎΛΔΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 91 

Στ ΤΣ δ , "ἢ " τι ’ Ἁ Χο 

ὑφ᾽ ᾧ ἐστιν ἡ χώρα, περὶ πάντων, ἃ λεχτέα τὲ αὐτῷ 
καὶ πρακτέα, ἐρωτᾷ τούσδε τοὺς ἄνδρας. ὥσπερ οἵ 
᾽ »" ’ Γ κ ’ ᾿᾽ Ω’ - 

ἐς ϑεοῦ πέμποντες, οὗ δὲ σημαίνουσι μέν, ὃ τι λῷον. 
»" ΄ Ἁ -»" 3 ΄ , 

αὐτῷ πράττειν, ὃ τι δὲ μὴ λῷον, ἀπαγορεύουσί τε καὶ 
3 , 

ἀποσημαίνουσι. 
Καταλύσειν ὃὲ μέλλοντες ἐν τῇ κώμῃ τῇ πλη- ΧΙ 

ζι 

΄, ᾽ , ᾿ --ῃ΄᾿»», “ -" » ΄ 

σίον --- ἀπέχει δὲ τοῦ ὄχϑου τῶν σοφῶν οὔπω στά- 
διον -- ἐδεῖν φασι νεανίαν δρόμῳ ἥκοντα μελάντα- 
τον ᾿Ινδῶν πάντων, ὑποστίλβειν δὲ αὐτῷ μηνοειδῶς 
τὸ μεσόφρυον. τουτὶ δὲ ἀκούω χρόνοις ὕστερον καὶ 10 
περὶ Μένωνα τὸν Ἡρώδου τοῦ σοφιστοῦ τρόφιμον. 
ἀπ᾿ Αἰθιόπων δὲ ἦν, ἐν μειρακίῳ δόξαι, προϊόντος 
δὲ ἐς ἄνδρας ἐκλιπεῖν τὴν αὐγὴν ταύτην καὶ συνα- 
φανισϑῆναι τῇ ὥρα, τὸν δὲ Ινδὸν χρυσὴν μὲν φέρειν 
φασὶν ἄγκυραν. ἣν νομέίξουσιν ᾿Ινδοὶ κηρύκειον ἐπὶ 
τῷ πάντα ἴσχειν. προσδραμόντα δὲ τῷ ᾿Απολλωνίῳ ΧΠ 
φωνῇ Ἑλλάδι προσειπεῖν αὐτόν, καὶ τοῦτο μὲν οὔπω 
ϑαυμαστὸν δόξαι διὰ τὸ καὶ τοὺς ἐν τῇ κώμῃ πάν- 
τας ἀπὸ Ἑλλήνων φϑέγγεσϑαι, τὸ δὲ ..ὁ δεῖνα χαῖρε 48 
τοῖς μὲν ἄλλοις παρασχεῖν ἔχπληξιν, τῷ δὲ ἀνδρὶ 30 
ϑάρσος ὑπὲρ ὧν ἀφῖχτο. βλέψας γὰρ ἐς τὸν Δάμιν, 
ο παρὰ ἄνδρας“ ἔφη ..σοφοὺς ἀτεχνῶς ἥκομεν, ἐοί- 
κασι γὰρ προγιγνώσκειν.““ καὶ ἅμα ἤρετο τὸν Ἰνδόν, 
ὃ τι χρὴ πράττειν, ποϑῶν ἤδη τὴν ξυνουσίαν. ὁ δὲ 
Ἰνδὸς «τούτους μὲν“ ἔφη ..καταλύειν χρὴ ἐνταῦϑα, 35 
σὲ δὲ ἥκειν ὡς ἔχεις, κελεύουσι γὰρ αὐτοί.“ τὸ μὲν ΧΠῚ 
δὴ αὐτοὶ Πυϑαγόρειον ἤδη τῷ ᾿Ζ“πολλωνέῳ ἐφάνη 
καὶ ἠκολούϑει χαίρων. 

Τὸν δὲ ὄχϑον, ἐφ᾽ οὗ οἵ σοφοὶ ἀνφῳκισμένοι εἰσέν, 
ὕψος μὲν εἶναι κατὰ τὴν ᾿4ϑηναίων φασὶν ἀκρόπο- 30 

08. λὲν, ἀνίστασϑαι δὲ ἐκ πεδίου ἄνω, εὐφυᾶ δὲ ὁμοίως 

πέτραν ὀχυροῦν αὐτὸν κύκλῳ περιήκουσαν, ἧς πολ- 

- ὅ 



99 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ ΠΙΠ, 14. ρ. 48. 

λαχοῦ δέχηλα ὁρᾶσϑαι ἴχνη καὶ γενειάδων τύπους 
καὶ προσώπων καί που καὶ νῶτα ἰδεῖν ἀπωλισϑηκό- 
σιν ὅμοια, τὸν γὰρ Διόνυσον, ὅτε ξὺν Ἡρακλεῖ ἀπε- 
πειρᾶτο τοῦ χωρίου. προσβαλεῖν μὲν αὐτῷ φασι 
κελεῦσαι τοὺς Πᾶνας, ὡς πρὸς τὸν σεισμὸν ἱκανούς. 
ἐμβροντηϑέντας δὲ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν σοφῶν πεσεῖν 
ἄλλον ἄλλως. καὶ τὰς πέτρας οἷον ἐντυπωϑῆναι τὰ 
τῆς διαμαρτίας σχήματα. περὶ δὲ τῷ ὄχϑῳ νεφέλην 
ἰδεῖν φασιν, ἐν ἧ τοὺς ᾿Ινδοὺς οἰκεῖν φανερούς τε 

1ὸ χαὶ ἀφανεῖς καὶ ὅ τι βούλονται. πύλας ὃὲ εἰ μὲν. καὶ 
ἄλλας εἶναι τῷ ὄχϑῳ, οὐκ εἰδέναι. τὸ γὰρ περὶ 
αὐτὸν νέφος οὔτε ἀκλείστῳ ξυγχωρεῖν οὔτ᾽ αὐ 

ΧΙΥ͂ ξυγκεκλεισμένῳ φαίνεσϑαι. αὐτὸς δὲ ἀναβῆναι μὲν 
κατὰ τὸ νότιον μάλιστα τοῦ ὄχϑου τῷ Ινδῷ ἑπόμε- 

᾿δνος, ἰδεῖν δὲ πρῶτον μὲν φρέαρ ὁ ὀργυιῶν τεττάρων. 
οὗ τὴν αὐγὴν ἐπὶ τὸ στόμιον ἀναπέμπεσϑαι κυανω- 
τάτην οὖσαν καὶ ὁπότε ἡ μεσημβρία τοῦ ἡλίου σταίη 
περὶ αὐτό, ἀνιμᾶσϑαι τὴν αὐγὴν ἀπὸ τῆς ἀκτῖνος 
καὶ χωρεῖν ἄνω παρεχομένην εἶδος ϑερμῆς ἴριδος. 

5) μαϑεῖν δὲ ὕστερον περὶ τοῦ φρέατος. ὡς σανδαρα- 
κίνη μὲν εἴη ἡ ὑπ᾽ αὐτῷ γῆ, ἀπόρρητον δὲ τὸ ὕδωρ 
ἡγοῖντο καὶ οὔτε πίνοι τις αὐτὸ οὔτε ἀνασπῴη. ὅρ- 
κιον δὲ νομίζοιτο τῇ πέριξ ᾿Ινδικῇ πάσῃ. πλησίον 
δὲ τούτου κρατῆρα εἶναι πυρός, οὗ φλόγα ἀναπέμ- 
πεόϑαι μολυβδώδη. καπνὸν δὲ οὐδένα ἀπ᾽ αὐτῆς 
ἄττειν, οὐδὲ ὀσμὴν οὐδεμίαν, οὐδὲ ὑπερχυϑῆναί 
ποτε ὁ κρατὴρ οὗτος. ἀλλ᾽ ἀναδίέδοσθϑαι τοσοῦτος. 
ὡς μὴ ὑπερβλύσαι τοῦ βόϑρου. ἐνταῦϑα Ἰνδοὶ καϑ- 
αίρονται τῶν ἀκουσίων, ὅϑεν οἷ σοφοὶ τὸ μὲν φρέαρ 

80 ἐλέγχου καλοῦσι, τὸ δὲ πῦρ ξυγγνώμης. καὶ διττὼ 104 
ἑωρακέναι φασὶ πέϑω λέϑου μέλανος ὄμβρων τε καὶ 
ἀνέμων ὄντε. ὁ μὲν δὴ τῶν ὄμβρων. εἰ αὐχμῶ ἡ 

οι 

2 σι 
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Ἰνδικὴ πιέξοιτο, ἀνοιχϑεὶς νεφέλας ἀναπέμπει καὶ 
ὑγραίνει τὴν γῆν πᾶσαν. εἰ δὲ ὄμβροι πλεονεκτοῖεν, 
ἴσχει αὐτοὺς ξυγκλειόμενος., ὁ δὲ τῶν ἀνέμων πέϑος 
ταὐτόν, οἶμαι, τῷ τοῦ Αἰόλου ἀσκῷ πράττει, παρ- 
ανοιγνύντες γὰρ τὸν πίϑον ἕνα τῶν ἀνέμων ἀνιᾶσιν 
ἐμπνεῖν ὥρᾳ κἀντεῦϑεν ἡ γῆ ἔρρωται. ϑεῶν δὲ 
ἀγάλμασιν ἐντυχεῖν φασιν, εἰ μὲν ᾿Ινδοῖς ἢ Αἰγυ- 
πτίοις, ϑαῦμα οὐδέν. τὰ δέ γε ἀρχαιότατα τῶν παρ᾽ 
Ἕλλησι τό τε τῆς ᾿ἀϑηνᾶς τῆς Πολιάδος καὶ τὸ τοῦ. 

᾿πόλλωνος τοὺ 4ηλίου καὶ τὸ τοῦ Διονύσου τοῦ 
Διμναίου καὶ τὸ τοῦ ᾿ΔΑμυκλαίου καὶ ὁπόσα ὧδε ἀρ- 
χαῖα, ταῦτα ἰδρύεσθϑαί τε τοὺς ᾿Ινδοὺς τούτους καὶ 
νομίξειν Ἑλληνικοῖς ἤϑεσι, φασὶ δ᾽ οἰκεῖν τὰ μέσα 
τῆς ᾿Ινδικῆς. καὶ τὸν ὄχϑον ὀμφαλὸν ποιοῦνται τοῦ 
λόφου τούτου, πῦρ τε ἐπ᾽ αὐτου ὀργιάξουσιν, ὅ φασιν 
ἐκ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων αὐτοὶ ξλκειν᾽ τούτῳ καὶ 
τὸν ὕμνον ἡμέραν ἅπασαν ἐς μεσημβρίαν ἄδουσιν. 

1.5 Ὁποῖοι μὲν δὴ καὶ οἵ ἄνδρες καὶ ὅπως οἰκοῦντες 
τὸν ὄχϑον., αὐτὸς ὁ ἀνὴρ δίεισιν᾽ ἐν μιᾷ γὰρ τῶν 
πρὸς Αἰγυπτίους ὁμιλιῶν ,.εἶδον“ φησὶν ,ἐΙνδοὺς 
Βραχμᾶνας οἰκοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐκ ἐπ᾽ αὐτῆς, 
καὶ ἀτειχίστως τετειχισμένους. καὶ οὐδὲν κεκτημέ- 
νους ἢ τὰ πάντων“ ταυτὶ δὲ ἐκεῖνος μὲν σοφώτερον 
ἔγραψεν. ὁ δέ γε Δάμις φησὶ χαμευνίᾳ μὲν αὐτοὺς 
χρῆσϑαι, τὴν γῆν δὲ ὑποστρωννύναι πόας, ἃς ἂν 
αὐτοὶ αἵἱρῶνται, καὶ μετεωροποροῦντας δὴ ἰδεῖν ἀπὸ 
τῆς γῆς ἐς πήχεις δύο. οὐ ϑαυματοποιίας ἕνεκα. τὸ 
γὰρ φιλότιμον τοῦτο παραιτεῖσϑαι τοὺς ἄνδρας, ἀλλ᾽ 
ὁπόσα τῷ Ἡλίῳ ξυναποβαίνοντες τῆς γῆς δρῶσιν, 

ὡς πρόσφορα τῷ ϑεῷ πράττοντας. τό τοι πῦρ, ὃ 
ἀπὸ τῆς ἀκτῖνος ἐπισπῶνται καίτοι σωματοειδὲς ὃν 

οὔτε ἐπὶ βωμοῦ καίειν αὐτοὺς οὔτε ἐν ἰπνοῖς φυλάτ- 

σι 

25 

49 
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τειν, ἀλλ᾽ ὥςπερ τὰς αὐγάς, αἵ ἐξ ἡλίου τε ἀνα- 
- “ ᾽ 

κλῶνται καὶ ὕδατος, οὕτω μετέωρον τε ὁρᾶσϑαι αὐτὸ 
Η » ᾽ » , . ᾿ ϑ' ν δ 

καὶ σαλεῦον ἐν τῷ αἰϑέρι. τὸν μὲν οὖν δὴ ἥλιον 
ὑπὲρ τῶν ὡρῶν, ἃς ἐπιτροπεύει αὐτός. ἵν᾽ ἐς και- 

5 ρὸν τῇ γῇ ἴωσι καὶ ἡ ̓Ινδικὴ εὖ πράττῃ, νύκτωρ δὲ 
λιπαροῦσι τὴν ἀκτῖνα μὴ ἄχϑεσϑαι τῇ νυκτί, μένευν 

» 7 - “-» 

δέ, ὡς ὑπ᾽ αὐτῶν ἤχϑη. τοιοῦτον μὲν δὴ τοῦ ᾽4πολ- 
΄ Ἁ -“ -“ 53 - "ἢ λωνίου τὸ ..ἐν τῇ γῇ τε εἶναι τους Βραχμᾶνας καὶ 

9 - -» ᾿Ὶ 9 ’ 

οὐκ ἐν τῇ γῇ“. τὸ δὲ ,,ἀτειχέστως τετειχισμένους““ 
ἘΎΟΝ Ἔριρον δ΄. 7 δι ξέν ς Μ - 

1ὸ δηλοῖ τὸν ἀέρα, ὑφ᾽ ᾧ ζῶσιν, ὑπαέϑριοι γὰρ δοκοῦν -- 
τες αὐλίξεσϑαι σκιάν τε ὑπεραίρουσιν αὑτῶν καὶ 
ὕοντος οὐ ψεκάξονται καὶ ὑπὸ τῷ ἡλίῳ εἰσέν, ἐπει- 106 
δὰν αὐτοὶ βούλωνται.. τὸ δὲ,,.«μηδὲν κεκτημένους τὰ 

"“ τ ΄ ἊῬ " ς , 

πάντων ἔχειν“ ὧδε ὁ ΖΔάμις ἐξηγεῖται πηγαί, ὁπόσαι 
ι τοῖς βάκχοις παρὰ τῆς γῆς ἀναϑρώσκουσιν, ἐπειδὰν 
ὁ Ζιιόνυσος αὐτούς τε καὶ τὴν γὴν σείσῃ. φοιτῶσι 
καὶ τοῖς ᾿Ινδοῖς τούτοις ἑστιωμένοις τε καὶ ἑστιῶσιν᾽ 

εἰχότως οὖν ὁ ̓ Δἀπολλώνιος τοὺς μηδὲν μὲν ἐκ παρα- 
σκευῆς, αὐτοσχεδίως δέ, ἃ βούλονται, ποριξζομένους. 

90 ἔχειν φησίν, ἃ μὴ ἔχουσιν. κομᾶν δὲ ἐπιτηδεύουσιν, 
»“ Γὰ ’ Α ’ " ’ 

ὥσπερ “ακεδαιμονιοι πάλαι καὶ Θουριοιν Ταραντῖνοί 
ἶ ΄ “ὺς ΄ , Ν να ᾽ ΄ 

τὲ καὶ Μήλιοι καὶ ὁπόσοις τὰ “ακωνικα ἣν ἕν λογῷ; 

μίτραν τε ἀναδοῦνται λευκήν, καὶ γυμνὸν αὐτοῖς 
βάδισμα καὶ τὴν ἐσϑῆτα ἐσχηματίζοντο παραπλησέως 

95 ταῖς ἐξωμίσιν. ἡ δὲ ὕλη τῆς ἐσθῆτος ἔριόν αὐτο- 
φυὲς ἡ γῆ φύει, λευκὸν μὲν ὥσπερ τὸ Παμφύλων, 

, ᾿ , Ε "ἢ » τ " λα, 
μαλακώτερον δὲ τίκτει, ἡ δὲ πιμελὴ οἷα ἔλαιον ἀπ᾿ 101 
αὐτοῦ λείβεται. τοῦτο ἱερὰν ἐσθῆτα ποιοῦνται καὶ 
εἴ τις ἕτερος παρὰ τοὺς ᾿Ινδοὺς τούτους ἀνασπῴη 

80 αὐτό, οὐ μεϑέεται ἡ γῆ τοῦ ἐρέου. τὴν δὲ ἰσχὺν τοῦ 
δακτυλίου καὶ τῆς ῥάβδου. ἃ φορεῖν αὐτοὺς ἄμφω. 

“ [4 ΄ κ 3 [2 - 

δύνασϑαι μὲν πάντα, δύω δὲ ἀρρήτω τετιμῆσϑαι. 



ΠῚ, 16. Ρ. 801 ΤΎΛΔΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝΌ οὗ 
͵ 

Προσιόντα δὲ τὸν ᾿Ζπολλώνιον οἱ μὲν ἄλλοι σοφοὶ 
πφοσήγοντο ἀσπαξόμενοι ταῖς χερσίν, ὁ δὲ Ἰίάρχας 
ἐκάϑητο μὲν ἐπὶ δίφρου ὑψηλοῦ --- χαλκοῦ δὲ μέλα- 

νος ἦν καὶ πεποίκιλτο χφυσοῖς ἀγάλμασιν, οἵ δὲ τῶν 
ἄλλων δίφροι χαλκοῖ μέν, ἄσημοι δὲ ἦσαν. ὑψηλοὶ 
δὲ ἧττον, ὑπεκάϑηντο γὰρ τῷ Ἰάρχᾳ --- τὸν δὲ ᾽'4πολ- 
λώνιον ἰδὼν φωνῇ τε ἠσπάσατο Ἑλλάδι καὶ τὰ τοῦ 
2 -" ’ 3 ’ ’ Α -« 3 

Ινδοῦ γράμματα ἀπῇτει. θαυμάσαντος δὲ τοῦ ᾽ά4πολ- 
λωνίου τὴν πρόγνωσιν καὶ γράμμα γε ἕν ἔφη λεί- 
πειν τῇ ἐπιστολῇ, δέλτα εἰπών, παρῆλϑε γὰρ αὐτὸν 
γράφοντα. καὶ ἐφάνη τοῦτο ὧδε ἔχον᾽ ἀναγνοὺς δὲ 
τὴν ἐπιστολὴν ἡπῶς," «ἔφη »ῳ, ᾿Δπολλώνιε, περὶ 
ἡμῶν φρονεῖτε; ““ »πῶς". εἶπεν ..ἢ ὡς δηλοῖ τὸ ὑμῶν 
ἕνεκα ἥκειν μὲ ὁδόν, ἣν μήπω τις τῶν ὅϑεν περ ἐγὼ 
ἀνθρώπων ;““..τέ δὲ ἡμᾶς πλέον οἴει σαυτοῦ γιγνώ- 
σκειν ;΄“ ..«ἐγὼ μὲν“ εἶπε ..σοφώτερά τε ἡγοῦμαι τὰ 
ς ’ ΠῚ -" ’ Α Ἁ ’ τ 

υμέτερα καὶ πολλῷ ϑειότερα. εἰ δὲ μηδὲν πλέον ὧν 
οἶδα παρ᾽ ὑμῖν εὕροιμι. μεμαϑηκὼς ἂν εἴην καὶ τὸ 

ΓΞ ἩΡΤΙ μι ΄ ςς ς Χ τὶ 2 Ἀ 
μηκὲτ ἔχειν ὁ τι μαϑοιμι. ὑπολαβὼν οὖν ὁ ᾿νδὸς 

οὗ μὲν ἄλλοι" ἔφη »τοὺς ἀφικνουμένους ἐρωτῶσι. 
,ὔ [χὰ “ ς « ,ὔ ’ 

ποταποί τὲ ἥκουσι καὶ ἐφ᾽ ὅ τι, ἡμῖν δὲ σοφέας ἐπί- 
108 δειξιν πρώτην ἔχει τὸ μὴ ἀγνοῆσαι τὸν ἥκοντα. 

ἔλεγχε δὲ πρῶτον τοῦτο.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα πατρό- 
ϑὲεν τὲ διήει τὸν ᾿Απολλώνιον καὶ μητρόϑεν καὶ τὰ 
- Ἂς, , ὙΨΞ] - ΒΟΥ νον δ ͵ 
ἕν Αἰγαῖς πάντα καὶ ὡς προσῆλθεν αὐτῷ ὁ Ζίαμις 

» ἭἽ , 

καὶ εἰ δή τι ἐσπούδασαν ὁδοιποροῦντες ἡ σπουδά- 
ξοντος ἑτέρου εἶδον, πάντα ταῦϑ᾽ ὥσπερ κοινωνήσας 
αὐτοῖς τῆς ἀποδημίας ὁ ᾿Ινδὸς ἀπνευστί τε καὶ σα- 
φῶς εἶρεν. ἐκπλαγέντος δὲ τοῦ ᾿4πολλωνίου καὶ 
ὁπόϑεν εἰδείη, ἐπερομένου .«καὶ σὺ μέτοχος“ ἔφη : 
»τῆς σοφίας ταύτης ἥκεις, ἀλλ᾽ οὔπω πάσης.“ ..δι- 
δάξῃ οὖν με΄ ἔφη ..τὴν σοφίαν πᾶσαν ;““ .«.καὶ ἀφϑό- 

ΧΗ 

ζι 

10 
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νῶς γξ,“" εἶπε ..«τουτὶ γὰρ σοφώτερον τοῦ βασκαίνειν 
τε καὶ κρύπτειν τὰ σπουδῆς ἄξια, καὶ ἄλλως, ᾽4πολ- 
λώνιε, μεστόν σὲ ὁρῶ τῆς μνημοσύνης, ἣν ἡμεῖς μά- 

λιστα ϑεῶν αὐ πατάϊεεν.: »"ἤ γὰρ καϑεώρακας," εἶπεν 

δι,.ὕπως πέφυκα; »ἡμεῖς ,"΄ ἔφη ..ὦ ᾿Απολλώνιε, 
πάντα ὁρῶμεν τὰ τῆς ψυχῆς εἴδη ξυμβόλοις αὐτὰ 
μυρίοις ἐξιχνεύοντες. ἀλλ᾽ ἐπεὶ μεσημβρία πλησίον 
καὶ τὰ πρόσφορα τοῖς ϑεοῖς χρὴ παρασκευάσαι, νῦν 
μὲν ταῦτ᾽ ἐκπονῶμεν, μετὰ ταῦτα δέ, ὁπόσα βούλει, 

10 διαλεγώμεϑα, παρατύγχανε δὲ πᾶσι τοῖς δρωμένοις .““ 
το ΚΣ Γος 1 ἈΞ, 3 , ᾿ ἢ ὴ ᾿ νὴ 4ί᾽,, εἶπεν .««ἀδικοίην ἂν τὸν Καύκασον καὶ 

τὸν Ἰνδόν, οὗς ὑπερβὰς δι’ ὑμᾶς ἥκω, εἰ μὴ πάντων 
ΧΙ ἐμφοροίμην ὧν δρῴητε.“ ..ἐμφοροῦ““ ἔφη .. καὶ 

ἴωμεν.“ ἐλϑόντες οὖν ἐπὶ πηγήν τινα ὕδατος. ἣν 
τό φησιν ὁ Ζάμις ἰδὼν ὕστερον ἐοικέναι τῇ ἐν Βοιωτοῖς 

“έρκῃ, πρῶτα μὲν ἐγυμνώϑησαν, εἶτα ἐχρίσαντο τὰς 
κεφαλὰς ἠλεκτρώδει φαρμάκῳ, τὸ δὲ οὕτω τι τοὺς 
Ἰνδοὺς ἔϑαλπεν, ὡς ἀτμίζειν τὸ σῶμα καὶ τὸν ἱδρῶτα 
χωρεῖν ἀστακτί, καϑάπερ τῶν πυρὶ λουομένων, εἶτα 

80 ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐς τὸ ὕδωρ καὶ λουσάμενοι ὧδε 
πρὸς τὸ ἱερὸν ἐβάδιζον ἐστεφανωμένοι καὶ μεστοὶ 
τοῦ ὕμνου. περιστάντες δὲ ἐν χοροῦ σχήματι καὶ 
κορυφαῖον ποιησάμενοι τὸν ᾿Ιάρχαν ὀρϑαῖς ταῖς ῥά- 
βδοις τὴν γῆν ἔπληξαν, ἡ δὲ κυρτωϑεῖσα δίκην κύ- 

85 ματος ἀνέπεμψεν αὐτοὺς ἐς δίπηχυ τοῦ ἀέρος. οἱ 109. 
δὲ ἦἧδον ὠδήν, ὁποῖος ὁ παιὰν ὁ τοῦ Σοφοκλέους. 
ὃν ᾿ἀϑήνησι τῷ ᾿Δσκληπιῷ ἄδονσιν. ἐπεὶ δὲ ἐς τὴν 
γῆν κατῆραν, καλέσας ὁ ἸΙάρχας τὸ μειράκιον τὸ τὴν 
ἄγκυραν φέρον ..ἐπιμελήϑητι" ἔφη ..τῶν ᾿4πολλω- 

80 νέου ἑταίρων.“ ὁ δὲ πολλῷ ϑᾶττον ἢ οἱ ταχεῖς τῶν 
ὀρνίϑων πορευϑείς τε καὶ ἐπανελθὼν »»ἐπιμεμέλη- 
μαι ἔφη. ϑεραπεύσαντες οὖν τὰ πολλὰ τῶν ἱερῶν 

- 

ἌΝ 
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- ΄ Ρ] - 4 ς ΡΨ. ΄ ἘΠ Ὁ κ 

ἄνεπαυοντο ἕν τοῖς ϑάκοις. ὁ δὲ Ιαρχας προς τὸ μει-- 

ράκιον .»ἔκφερε" εἶπε ,«τῷ σοφῷ ᾿4πολλωνίῳ τὸν 
Φραώτου ϑρόνον, ἵν᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ διαλέγοιτο.““ ὡς δὲ ΧΥΤ 

ς ΄ ᾿ ς , Ὁ ΄ 2 
ἐχάϑισεν ..ἐρώτα,“ ἔφη ..0 τι βούλει, παρ᾽ ἄνδρας 
γὰρ ἥκεις πάντα εἰδότας.“ ἤρετο οὖν ὁ ᾿Δπολλώ-: 
γιος, εἰ καὶ αὑτοὺς ἴσασιν. οἰόμενος αὐτόν. ὥσπερ 

ς ΞΩ » ι 

Ἕλληνες, χαλεπὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἑαυτὸν γνῶναι. ὃ δὲ 
᾽ ’, Ν ᾿ ᾿ “2 γ, ΄ ν “- (ς ἐπιστρέψας παρὰ τὴν τοῦ ᾿Ζπολλωνίου δόξαν ..ἡμεῖς 

΄ ΄ ᾿ κ 

ἔφη «πάντα γιγνώσκομεν, ἐπειδὴ πρώτους ἑαυτοὺς 
3 Ἁ “5 - - 

γιγνώσκομεν, οὐ γὰρ ἂν προσέλϑοι τις ἡμῶν τῇ φι- 
λοσοφίᾳ ταύτῃ μὴ πρῶτον εἰδὼς ἑαυτόν.“ ὁ δὲ 
9 ἥξ 3 ᾿ ξ -» ’ ΕΖ 

4πολλῶώνιος ἀναμνησθεὶς ὧν τοῦ Φραῶώτου ἠκοῦυσε 

χαὶ ὅπως ὁ φιλοσοφήσειν μέλλων ξαυτὸν βασανίσας 
2 Ἂ: ΄ ΄ » ΄ Η ι 
ἐπιχειρεῖ, τούτῳ ξυνεχώφησε τῷ λόγῳ. τουτὶ γὰρ 

δ “ βΑ. ΄ 3 ΄ », καὶ περὶ ἑαυτοῦ ἐπέπειστο. πάλιν οὖν ἤρετο, τίνας 
δὴν ξιτν Ξ 

αὑτοὺς ἡγοῖντο, ὁ δὲ ,.ϑεοὺς“΄ εἶπεν. ἐπερομένου δὲ 
2 " Ἁ ΄ τ εξ ὁ ΜΕΝ 2 φι5 “, ςς 

αὐτοῦ, διὰ τί, ..οτι" ἔφη ..«ἀγαϑοί ἐσμεν ἄνϑρωποι. 
» »νἭ ᾿ Ἷ δ 3 , 

τοῦτο τῷ 4πολλωνίῳ τοσαύτης ἔδοξεν εὐπαιδευσίας 

εἶναι μεστόν, ὡς εἰπεῖν αὐτὸ καὶ πρὸς Ζομετιανὸν 
ἘΣΤΕ ἘΞ . Ξ 

ὕστερον ἐν τοῖς ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγοις. ἀναλαβὼν οὖν 
τὴν ἐρώτησιν ..περὶ ψυχῆς δὲ εἶπε .. πῶς φρο- 
νεῖτε; ““,ὕο.(ὧὥς γε εἶπε... Πυϑαγόρας μὲν ὑμῖν. ἡμεῖς 

110 δὲ 4ἰγυπτίοις παρεδώκαμεν.“ ..εἴποις ἂν οὖν." 
ἔφη ..καϑάπερ ὁ Πυϑαγόρας Εὔφορβον ἑαυτὸν ἀπέ- 
φηήνεν, ὅτι καὶ σύ. πρὶν ἐς τοῦϑ᾽ ἥκειν τὸ σῶμα, 
Τρώων τις ἢ ̓ Αχαιῶν ἦσϑα ἢ ὁ δεῖνα; ὁ δὲ ᾿Ινδὸς 
.»» Τροία μὲν ἀπώλετο““ εἶπεν ««οὑπὸ τῶν πλευσάντων 
3 - [ ς “ Ἁ 3 Ἢ [ω 3 3 3 -»" 

“χαιῶν τοτε. ὑμᾶς δὲ ἁπολωλέκασιν οἱ ἐπ᾿ αὕτῇῃ 

λόγοι᾽ μόνους γὰρ ἄνδρας ἡγούμενοι τοὺς ἐς Τροίαν 
3 Ἔ ΄ 

στρατεύσαντας ἀμελεῖτε πλειόνων τὲ καὶ ϑειοτέρων 
» -» ἰν 

ἀνδρῶν. οὺς ἥ τε ὑμετέρα γῆ καὶ ἡ Αἰγυπτίων καὶ 
φ 2 ᾽ - 

ἡ Ἰνδῶν ἤνεγκεν. ἐπεὶ τοίνυν ἤρου μὲ περὶ τοῦ 
ῬμτΠοβέταξαβ θα. Καγβοσ. Ἵ 

10 

δγε 

ΧΙ 

29 
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, , ’ , 

προτέρου σώματος. εἰπὲ μοι. τίνα ϑαυμασιώτερον 
ς » - ΘΈΩΝ ’ὔ δ ὁ Ἁ ΄ὕ 4, Ψ (ς 

ἡγῃ τῶν ἐπὶ Τροίαν τὲ καὶ ὑπὲρ Τροίας ελϑοντῶν ; 
ζ΄ 2 Ε] 

»»ἐγὼ “΄ ἔφη .»4χιλλέα τὸν Πηλέως τε καὶ Θέτιδος, 
οὗτος γὰρ δὴ κάλλιστός τε εἶναι τῷ Ὁμήφῳ ὕμνηται 

ὃ χαὶ παρὰ πᾶντας τοὺς ᾿Δχαιοὺς μέγας ἔργα τε αὐτοῦ 
τομὰς οἶδε. καὶ μεγάλων ἀξιοῖ τοὺς Δ4ἴαντάς τε 
καὶ Νιρέας, οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον καλοί τὲ αὐτῷ καὶ γεν- 
ναῖοι ἄδονται.“ πρὸς τοῦτον.“ ἔφη". 4πολλώνιε, 
καὶ τὸν πρόγονον ϑεώρει τὸν ἐμόν. μᾶλλον δὲ τὸ 

10 πρόγονον σῶμα, τουτὶ ΓΙ καὶ Πυϑαγόρας Ευφορ- 
ΧΧ ἴον ἡγεῖτο. ἦν τοίνυν’ ᾿ ἔφη χθόνος, ὅτ᾽ Αἰθίοπες 

μὲν ὥκουν ἐνταῦϑα,. γένος Ινδικόν. Αἰθιοπία δ᾽ 
"“ὕ 3 3 2 ΓΡΥΔῚ ΄ Α 

οὕπω ἡν. αλλ ὑπὲρ Μερόην τὲ καὶ Καταδουπους 
ὥριστο Αἴγυπτος. αὐτὴ καὶ τὰς πηγᾶς τοῦ Νείλου 

τὸ παρεχομένη καὶ ταῖς ἐχβολαῖς ξυναπολήγουσα. ὃν 
μὲν δὴ χρόνον ὥκουν ἐνταῦϑα οἱ Αἰϑίοπες ὑποκεί- 
μένοι βασιλεῖ Γάγγῃ. ἥ τε γῆ αὐτοὺς ἱκανῶς ἔφερβε 111 
καὶ οἱ ϑεοὶ σφῶν ἐπεμελοῦντο. ἐπεὶ δὲ ἀπέκτειναν 
τὸν βασιλέα τοῦτον. οὔτε τοῖς ἄλλοις Ἰνδοῖς καϑαροὶ 

50 ἔδοξαν, οὔτε ἡ γῆ ξυνεχώρει αὐτοῖς ἵστασθαι. τήν 
τε γὰρ σποράᾶν. ἣν ἐς αὐτὴν ἐποιοῦντο. πρὶν ἐς κά- 
λυκα ἥκειν. ἔφϑειρε τούς τε τῶν γυναικῶν τόύχους 
ἀτελεῖς ἐποίει καὶ τὰς ἀγέλας πονήρως ἔβοσκε, πόλιν 
τὲ ὅποι βάλοιντο. ὑπεδίδου ἡ γῆ καὶ ὑπεχώρει κάτω. 

25 χαὺ γάρ τι καὶ φάσμα τοῦ Γάγγου προϊόντας αὐτοὺς 
ἤλαυνεν ἐνταραττόμενον τῷ ὁμίλῳ, ὃ οὐ πρότερον 
ἀνῆκε . πρίν γε δὴ τοὺς αὐϑέντας καὶ τοὺς τὸ αἷμα 
χερσὶ πράξαντας τῇ γῇ καϑιέρευσαν. ἦν δὲ ἄρα ὁ 
Γάγγης οὗτος δεκάπηχυς μὲν τὸ μῆκος. τὴν δὲ ὥραν 

80 οἷος οὔπω τις ἀνθρώπων. ποταμοῦ ὃὲ Γάγγου παῖς" 

τὸν δὲ πατέρα τὸν ἑαυτοῦ τὴν Ἰνδικὴν ἐπικλύξοντα 

αὐτὸς ἐς τὴν Ἐρυϑρὰν ἔτρεψε καὶ διήλλαξεν αὐτὸν 



δ ἔς, ΡΥ ορὰν Σς τἊν ᾿ Ἵ 

1Π|, 21, 23, Ρ. 821 ΤΎΛΝΕΑ ἈΠΟΛΛΩΧΝΙΟΝ. 99 

τῇ γῇ: ὅϑεν ἡ γῆ ξῶντι μὲν ἄφϑονα ἔφερεν. ἀπο- 
ϑανόντι δὲ ἐτιμώρει. ἐπεὶ δὲ τὸν ᾿4χιλλέα Ὅμηρος 
ἄγει μὲν ὑπὲρ Ἑλένης ἐς Τροίαν. φησὶ δὲ αὐτὸν δώ- 
δεκα μὲν πόλεις ἐκ ϑαλάττης ἡρηκέναι. πεξῇ δὲ ἕν- 
δεκα. γυναῖκά τε ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀφαιρεϑέντα ἐς ὅ 
μῆνιν ἀπενεχϑῆναι. ὅτε δὴ ἀτεράμονα καὶ ὠμὸν 
δόξαι, σκεψώμεθα τὸν ᾿Ινδὸν πρὸς ταῦτα᾽ πόλεων 
μὲν τοίνυν ἑξήκοντα οἰκιστὴς ἐγένετο, αἵπερ εἰσὶ 
δοκιμώτατοι τῶν τῇδε --- τὸ δὲ πορϑεῖν πόλεις ὅστις 
εὐχλεέστερον ἡγεῖται τοῦ ἀνοικίζειν πόλιν οὐκ ἔστι τὸ 
- Σχύϑας δὲ τοὺς ὑπὲρ Καύκασόν ποτε στρατεύ- 

σαντας ἐπὶ τήνδε τὴν γῆν ἀπεώσατο. τὸ δὲ ἐλευϑε- 
ροῦντα τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἄνδρα ἀγαϑὸν φαίνεσϑαι 
πολλῷ βέλτιον τοῦ δουλείαν ἐπάγειν πόλει καὶ ταῦϑ'᾽ 
ὑπὲρ γυναικός, ἣν εἰχὸς μηδὲ ἄκουσαν ἡρπάσϑει. τὖ 
ξυμμαχίας δὲ αὐτῷ γενομένης πρὸς τὸν ἄρχοντα τῆς 
χώρας, ἧς νῦν Φραώτης ἄρχει. κἀκείνου παφανομώ-- 
τατά τε καὶ ἀσελγέστατα γυναῖκα ἀφελομένου αὐτὸν 
οὐ παρέλυσε τοὺς ὅρκους, οὕτω βεβαίως ὀμωμοκέναι 

112 φήσας. ὡς μηδὲ ὁπότε ἠδικεῖτο λυπεῖν αὐτόν. καὶ χ 
πλείω διήειν ἂν τοῦ ἀνδρός. εἰ μὴ ἐς ἔπαινον ὥκνουν 5: 
ἑαυτοῦ καϑίστασθϑαι. εἰμὶ γάρ σοι ἐκεῖνος. τουτὶ 
δὲ ἐδήλωσα γεγονὼς ἔτη τέτταρα᾽͵ ἑπτὰ γάρ ποτε 
ἀδαμάντινα τοῦ Γάγγου τούτου ξίφη ἐς γῆν πήξαν- 
τος ὑπὲρ τοῦ μηδὲν δεῖμα ἐμπελάξειν τῇ χώρᾳ καὶ 55 
τῶν ϑεῶν ϑύειν μὲν κελευόντων ἥκοντας. οὗ πέπηγε 

ταῦτα, τὸ δὲ χωρίον οὐκ ἐξηγουμένων. ἐν ᾧ ἐπεπή- 
γει, παῖς ἐγὼ κομιδῇ τυγχάνων ἤγαγον τοὺς ἐξηγη- 
τὰς ἐπὶ τάφρον καὶ ὀρύττειν προσέταξα ἐκεῖ φήσας 
κατατεϑεῖσϑαι αὐτά. καὶ μήπω ϑαυμάσῃς τοὐμόν. ΧῚ 
εἰ ἐξ ̓ Ινδοῦ ἐς ᾿Ινδὸν διεδόϑην᾽ οὗτος γὰρ" α δείξας 81 

τι μειράκιον εἴκοσί που γεγονὸς ἔτη ..πέφυκε μὲν 
ἱγς- 



100 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΤΑ ἘΣ ΤΌΝ ΠΗ], 38. ν. 52. 

πρὸς φιλοσοφίαν ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους, ἔρρωται 
δέ, ὡς ὁρᾷς, καὶ κατεσκεύασται γενναίως. τὸ σῶμα, 
καρτερεῖ δὲ πῦρ καὶ τομὴν πᾶσαν, καὶ ὄρει α ὧν 
ἀπεχϑάνεται τῇ φιλοσοφίᾳ.“ ..τί οὖν,“ εἶπεν ..ὦ 

5 Ιάρχα. τὸ μειρακίου πάϑος ; δεινὸν γὰρ λέγεις, εἰ 
δι ἐ5 3 

ξυντεταγμένος οὕτως ὑπὸ τῆς φύσεως μὴ ἀσπάξεται 
τὴν φιλοσοφίαν. μηδὲ ἐρᾷ τοῦ μανϑάνειν καὶ ταῦτα 

», ΄ 5 3 δ 
ὑμῖν ξυνών.“ «οὐ ξύνεστιν,“ εἶπεν ..ἀλλ᾽ ὥσπερ 
οὗ λέοντες, ἄκων εἴληπται, καὶ καϑεῖρκται μέν, ὑπο- 

᾿ Ἁ ς » Γ ᾽ Ἁ Ἁ [4 

10. βλέπει δὲ ἡμῶν τιϑασευόντῶν αὐτὸν καὶ καταψῶων .- 

τῶν. γέγονε μὲν οὖν τὸ μειράκιον τοῦτο Παλαμήδης 
ς 3 ,ὕ ’ ᾿Ὶ ᾽ ΄ 3 - Α ὁ ἐν Τροίᾳ, κέχφηται δὲ ἐναντιωτάτοις Ὀδυσσεῖ καὶ 
Ὁμήφῳ. τῷ μὲν ξυνϑέντι ἐπ᾿ αὐτὸν τέχνας. ὑφ᾽ 113 

ὧν κατελιϑώϑη, τῷ δὲ οὐδὲ ἔπους αὐτὸν ἀξιώσαντι. 
15 καὶ ἐπειδὴ μήϑ᾽ ἡ σοφία αὐτὸν τὶ ἣν εἶχεν, ὥνησε, 

μήτε Ὁμήρου ἐπαινέτου ἔτυχεν. ὑφ᾽ οὗ πολλοὶ καὶ 
τῶν μὴ πάνυ σπουδαίων ἐς ὄνομα ἤχϑησαν, Ὀδυσ- 

, Ω, 3 ς, - 3 ’ ,ὔ , 

σέξως τὲ ἥττητο ἀδικῶν οὐδέν. διαβέβληται προς φι- 
λοσοφίαν καὶ ὀλοφύρεται τὸ ἑαυτοῦ πάϑος. ἔστι 

50 δὲ οὗτος Παλαμήδης, ὃς καὶ γράφει μὴ μαϑὼν γράμ- 
ματα." 

ΧΧΙΠ Τοιαῦτα διαλεγομένων προσελϑῶὼν τῷ Ἰάρχα ἄγ- 
γελος ..ὁ βασιλεὺς“ ἔφη ..περὶ δείλην πρώτην ἀφί- 
ἕεται ξυνεσόμενος ὑμῖν περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμά- 

Ξι: ἐξ ς ᾿ ς ’ ςς “" ᾿ Α Ἢ ᾿, ’, 

βὅότων." ὁ δὲ ««ἠκέτω,“ εἶπε ..«καὶ γὰρ ἂν καὶ βελτίων 
ἀπέλϑοι γνοὺς ἄνδρα Ἕλληνα.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα 
πάλιν τοῦ προτέρου λόγου εἴχετο. ἤρετο οὖν τὸν 
᾿Ἵπολλώνιον ..σὺ δ᾽ ἂν εἴποις“ ἔφη ..τὸ πρῶτον 

-» Ω᾽ Ἁ » -» 9 ἰν Ἁ Ω 

σῶμα καὶ ὅστις πρὸ τοῦ νῦν ἡσϑα;“ ὁ δὲ εἶπεν 
ο,, ἐπειδὴ ἄδοξον ἦν μοι ἐκεῖνο, ὀλίγα αὐτοῦ μέμνη- 

ςς ς Ν 3 δι λῳ 3 ᾿» (.ὠ » 
μαι.“ ὑπολαβὼν οὖν ὁ Ἰάρχας ..εἶτα ἄδοξον" ἔφη 

ἡγῇ τὸ γενέσθαι χυβερνήτης Αἰγυπτίας νεῶς ; 
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τουτὶ γάρ σὲ ὁρῶ γεγονότα.“ ..ἀληϑὴ μὲν" εἶπεν 
, 35.»γ͵" " Ἁ 9 - ᾽ ΄ 

λέγεις. ὦ ᾿Ιάρχα. τουτὶ γὰρ ἀτεχνῶς ἐγενόμην. 
ς -» 2 ἀχοιν 3 " ΄ 2 ᾿ ᾿ 
ἡγοῦμαι δ᾽ αὐτὸ οὐκ ἄδοξον μόνον. ἀλλὰ καὶ κατα- 

΄ “ τῷ 
βεβλημένον. καὶ τοσούτου μὲν ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις. 
δ ᾿ ᾿ -: Ὁ Ὡς - 
ὅσου περ τὸ ἄρχειν καὶ τὸ στρατοῦ ἡγεῖσϑαι. κακῶς 
ὃξ ἀκοῦον ὑπὸ τῶν καϑαπτομένων τῆς ϑαλάττης. 
τὸ γοῦν γενναιότατον τῶν ἐμοὶ πραχϑέντων οὐδὲ 

΄ 3 ς ᾿ » 4 ἐπαίνου τις ἠξίωσε τότε.“ . τί δὲ δὴ γενναῖον εἰργώ- 
΄ κ᾿ Ἁ 

σϑαι φήσεις ἢ τὸ περιβεβληκέναι Μαλέαν τε καὶ 
114 Σούνιον χαλινώσας ἐχφερομένην τὴν ναῦν. καὶ τὸ 

᾿Ὶ -ΟΌ -"Ὅ 

κατὰ πρύμναν τε καὶ πρῶραν τῶν ἀνέμων. ὁπόϑεν 
ἐκδοϑήσονται. σαφῶς διεγνωκέναι ἑρμάτων τε ὑπερ- 
- 3 τ » 

ἄραι τὸ σκάφος ἐν Εὐβοίᾳ κοίλῃ. οὗπερ πολλὰ τῶν 
ἀκρωτηρίων ἀναπέπηγεν;““ ὁ δὲ ᾿ἀπολλώνιος ..ἐπεί ΧΧΤ' 
με΄ς εἶπεν ..ἐς κυβερνητικὸν ἐμβιβάζξεις λόγον. ἄκουε. 
ὃ δοχῶ μοι τότε ὑγιῶς πρᾶξαι᾽ τὴν ϑάλαττάν ποτε 
τῶν Φοινίκων λῃσταὶ ὑπεκάϑηντο καὶ ἐφοίτων περὶ 
τὰς πόλεις ἀναμανϑάνοντες τίς τί ἄγοι. κατιδόντες 
οὖν ἐμπορίαν λαμπρὰν τῆς νεὼς οἵ τῶν λῃστῶν 
πρόξενοι διελέγοντό μοι ἀπολαβόντες με, πόσον τι 
μεϑέξοιμι τοῦ ναύλου. ἐγὼ δὲ χιλίων ἔφην. ἐπειδὴ 
τέτταρες ἐκυβέρνων τὴν ναῦν. .οἰχέα δὲ ἔφασαν 
«ἔστι σοι; .«καλύβη πονηρὰ“ ἔφην ..περὶ τὴν νῆσον 
τὴν Φάρον, οὗ πάλαι ποτὲ ὁ Πρωτεὺς κει.“ ..βού- 
λοιο ἂν οὖν““ ἤροντό με ..γενέσϑαι σοι γῆν μὲν ἀντὶ 
ϑαλάττης. οἰχίαν δὲ ἀντὶ τῆς καλύβης. τὸ δὲ ναῦ-- 
λον δεκάκις τοῦτο κακῶν τε ἐξελϑεῖν μυρίων. ἃ ἀπὸ 
τῆς ϑαλόττης ἀνοιδούσης ἐγχρίπτει τοῖς κυβερνῶ- 
σιν,“ βούλεσθαι μὲν εἶπον. οὐ μὴν ἁρπαγῶν γε 
ἐμαυτὸν ἀξιοῦν. ὁπότε σοφώτερος ἐμαυτοῦ γέγονα 
καὶ στεφάνων ἠξίωμαι παρὰ τῆς τέχνης. προϊόντων 
δ᾽ αὐτῶν καὶ βαλάντιά μοι δραχμῶν μυρίων δώσειν 

ὡν 
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φασκόντων, εἰ γενοίμην αὐτοῖς, ὃ ἐβούλοντο, λέγειν 
ἤδη παρεκελευσάμην ὡς μηδὲν ἐλλείψων τοῦ πᾶς 
ἀνὴρ γενέσϑαι σφίσι᾽ λέγουσι δὴ μελεδωνοὶ μὲν 
εἶναι λῃστῶν, δεῖσϑαι δέ μου μὴ ἀφελέσϑαι αὐτοὺς 
τὸ τὴν ναῦν ἑλεῖν, μηδὲ ἐς ἄστυ ἐκπλεῦσαι, ὁπότε 
ἐκεῖϑεν ἄραιμι, ἀλλ᾽ ὑφορμίσασϑαι τῷ ἀκρωτηρίῳ, 
τὰς ναῦς γὰρ τὰς λῃστρικὰς ἐν περιβολῇ ἑστάναι, 
καὶ ὀμνύναι μοι ἐβούλοντο μήτ᾽ αὐτόν μὲ ἀποκτε- 
νεῖν καὶ ἀνήσειν δὲ τὸν ϑάνατον οἷς ἂν ἐγὼ παραι- 

τὸ τῶμαι. ἐγὼ δὲ νουϑετεῖν μὲν αὐτοὺς οὐκ ἀσφαλὲς 
ἐμαυτῷ ἡγούμην δείσας μὴ ἀπογνόντες ἐμβάλωσι 
μετεώρῳ τῇ νηὶ καὶ ἀπολώμεϑα που τοῦ πελάγους, 
ὡς δὲ ὑπουργῆσαι (ὑπεσχόμην), ἁ ἃ ἐβούλοντο, ὀμνύ- 
γναι ἔφην αὐτοὺς δεῖν ἢ μὴν ἀληϑεύσειν ταῦτα. 11ὅ 
ὀμοσάντων τοίνυν. καὶ γὰρ ἐν ἱερῷ διελέγοντο, ..χω- 
ρεῖτες ἔφην ..ἐπὶ τὰ τῶν λῃστῶν πλοῖα, ἡμεῖς γὰρ 
νύκτωρ ἀφήσομεν.“ καὶ πιϑανώτερος ἐδόκουν ἔτι 
περὶ τοῦ νομίσματος διαλεγόμενος, ὡς δόκιμον ἀπα- 
φιϑμηϑείη μοι καὶ μὴ πρότερον ἢ τὴν ναῦν ἕλωσιν. 
οἱ μὲν δὴ ἐχώρουν, ἔα) δὲ ἧκα ἐς τὸ πέλαγος ὑπερ- 
ἄρας τοῦ ἀκρωτηρίου." »ταῦτ᾽ οὖν," τ ὁ ἸἸάφ- 
χας .;4πολλώνιε, δικαιοσύνης ἡγῇ ἔργα; .,καὶ πρός 
γε’ ἔφη «φιλανθρωπίας. τὸ γὰρ μὴ ἀποδόσϑαι ψυ- 
χὰς ἀνθρώπων. μηδ᾽ ἀπεμπολῆσαι τὰ τῶν ἐμπόρων, 

τς ρα χρημάτων τὲ κρείττω γενέσϑαι ναύτην ὄντα πολλὰς 
ΧΧΥ ἀρετὰς οἶμαι ξυνειληφέναι.““ γελάσας οὖν ὁ Ἰνδὸς 

»οξοικας“΄ ἔφη ..τὸ μὴ ἀδικεῖν δικαιοσύνην ἡγεῖσθαι, 
τουτὶ δὲ οἶμαι καὶ πάντας Ἕλληνας" ὡς γὰρ ἐγώ 
ποτὲ Αἰγυπτίων δεῦρο ἀφικομένων ἤκουσα, φοιτῶσι 

80 μὲν ὑμῖν ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἡγεμόνες γυμνὸν ἠρμένοι 
τὸν πέλεκυν ἐφ᾽ ὑμᾶς, οὔπω γιγνώσκοντες, εἰ φαύ- 
λων ἄρξουσιν. ὑμεῖς δέ, εἰ μὴ πωλοῖεν τὰς δίκας 

σι 

- σι 
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Ξ κ 2 Χ ΄ 5 ᾿ λ κ οὗτοι. φατὲ αὐτοὺς δικαίους εἶναι. τουτὶ δὲ καὶ 
» ’ 3 ΄ , 

τοὺς τῶν ἀνδραπόδων καπήλους ἀκούω ἐχεῖ πράτ- 
τειν, εἰ γὰρ ἀφίκοιντο κατάγοντες ὑμῖν ἀνδράποδα 

ΝΑ Ὁ Ά᾿ » , " ", 

Καρικὰ καὶ τὸ ἦϑος αὐτῶν ἐφερμηνεύοιεν ὑμῖν. ἔπαι- 
» -» 3 [ Ἁ Ἁ ᾽ 

ψον ποιοῦνται τῶν ἀνδραπόδων τὸ μὴ κλέπτειν αὐτά. 
, “ ς [π ’ 

τοὺς μὲν δὴ ἄρχοντας, οἷς ὑποκεῖσϑαί φατε. τοιού- 
τῶν ἀξιοῦτε, καὶ λαμπρύνοντες αὐτοὺς ἐπαίνοις. οἷς 

3 Π » περ τὰ ἀνδράποδα, ξηλωτοὺς πέμπετε. ὡς οἴεσϑε. 
δ , ΄ " ς » 52ς.9 2 ΄ 

οἱ δέ γε σοφώτατοι ποιηταὶ υμῶν οὐδ᾽ εἰ βουλεσϑε 
δίκαιοί τε καὶ χρηστοὶ εἶναι. ξυγχωροῦσιν ὑμῖν γε- 

ἈΝ " ᾿ Α 2 ΄ ες , 

νέσϑαι. τὸν γὰρ Μίνω τὸν ὠμότητι ὑπερβαλόμενον 

πάντας καὶ δουλωσάμενον ταῖς ναυσὶ τοὺς ἐπὶ ϑα- 

λάττῃ τὲ καὶ ἐν ϑαλάττῃ δικαιοσύνης σχήπτρῳ τιμῶν - 
τὲς ἐν “4ιδου καϑίζουσι διαιτᾶν ταῖς ψυχαῖς, τὸν δ᾽ 

110 αὖ Τάνταλον, ἐπειδὴ χφηστός τὲ ἣν καὶ τοῖς φίλοις 

τῆς ὑπαρχούσης αὐτῷ παρὰ τῶν ϑεῶν ἀϑανασίας 

μετεδίδου. ποτοῦ τε εἴργουσι καὶ σίτου. εἰσὶ δὲ οἵ 
΄ ᾽ » Ἁ , 

καὶ λέϑους αὐτῷ ἐπικρεμάσαντες δεινὰ ἐφυβρίζουσι 
3 πο  ς ΄, τι ΄ κι » 

ϑείῳ τε καὶ ἀγαϑὼ ἀνδρί, οὖς ἐβουλόμην ἂν μᾶλλον 
Ἵ ͵ ΝῊ ΡΟΣ ; 

λίμνην αὐτῷ περιβλύσαι νέκταρος. ἐπειδὴ φιλανϑροώ- : 
πῶς αὐτοῦ καὶ ἀφϑόνως προὔπινε." καὶ ἅμα λέγων 
ταῦτα ἐπεδείκνυ ἄγαλμα ἐν ἀριστερᾷ, ᾧ ἐπεγέγραπτο 
ΤΑΝΤΑΖΟΣ. τὸ μὲν δὴ ἄγαλμα τετράπηχυ ἣν, 
ἀνδρὶ δὲ ἐῴκει πεντηκοντούτῃ καὶ τρόπον ᾿᾽4ργολι- 
κὸν ἔσταλτο, παρήλλαττε δὲ τὴν χλαμύδα, ὥσπερ οὗ : 
Θετταλοί, φιάλην τε προὔπινεν ἀποχρῶσαν ἕνὶ δι- 
ψῶντι, ἐν ἧ στόλαγμα ἐκάχλαξεν ἀκηράτου πώματος 
οὐχ ὑπερβλύξον τῆς φιάλης. ὅ τι μὲν οὖν ἡγοῦνται 
αὐτὸ καὶ ἐφ᾽ ὅτῳ ἀπ᾽ αὐτοῦ πίνουσι. δηλώσω αὐ- 
τίχα. πλὴν ἀλλὰ ἡγεῖσϑαι χρὴ τὸν Τάνταλον μὴ τῇ 5 

΄ 2 Κ ΄ ᾿ 2 Υ - γλώττῃ ἐφέντα, κοινωνήσαντα δὲ ἀνθρώποις τοῦ 
νέχταρος ὑπὸ τῶν ποιητῶν ἐλαύνεσϑαι. ϑεοῖς δὲ μὴ 

10 
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διαβεβλῆσϑαι αὐτόν, οὐ γὰρ ἄν, εἰ ϑεοῖς ἀπήχϑετο, 
- : εν τσ τ 5 - 9 ᾿ ͵ 

χριϑῆναί ποτε ὑπὸ τῶν Ινδῶν ἀγαϑὸον ϑεοφιλεστα- 

τῶν ὄντων καὶ μηδὲν ἔξω τοῦ ϑείου πραττόντων. 
΄, 2 » ΚΧΥῚ “ιατρίβοντας δὲ αὐτοὺς περὶ τὸν λόγον τοῦτον 

͵ ᾽ - ΄ , ΕΝ Ὁ 
οϑόρυβος ἐκ τῆς κώμης προσέβαλεν, ἀφῖκτο δὲ ἄρα 

, 

ὁ βασιλεὺς μηδικώτερον κατεσκευασμένος καὶ ὄγκου 
μεστός. ἀχϑεσϑεὶς οὖν ὁ ̓ Ιάρχας ..εἰ δὲ Φραώτης““ 
-“ , “ Ξ5 Ἣ Ὁ“ 

ἔφη .«καταλύων ἐτύγχανεν. εἶδες ἂν ὥσπερ ἐν μυ- 
στηρίῳ σιωπῆς μεστὰ πάντα.“ ἐκ τούτου μὲν δὴ 

τὸ ξυνῆκεν ὁ ᾿Δ4πολλώνιος. ὡς βασιλεὺς ἐκεῖνος οὐκ 
2η » ’, ΄ » ΄ “ῳ ΄ ΄ 
ὀλίγῳ μέρει. φιλοσοφίᾳ δὲ πασῃ τοῦ Φραώτου λεί- 
ποιτο. ῥαϑύμους δὲ ἰδὼν τοὺς σοφοὺς καὶ μηδὲν 
παρασκευάξοντας, ὧν δεῖ τῷ βασιλεῖ μετὰ μεσημ- 111 
βροίαν ἥκοντι... ποῖ“ ἔφη ..ὁ βασιλεὺς διαιτήσεται ; “ 

- “ζς " τε . “ ΄ 
τὸ, ἐνταῦϑα.“ ἔφασαν. ..ὧν γὰρ ἕνεκα ἥκει, νύκτωρ δια-- 

᾿ ΄ ἜΡΝ: ᾿ ι , ς , ᾿ 
λεγόμεθα. ἐπειδὴ καὶ βελτίων ὁ καιρὸς προς βου- 
λάς.““ ..καὶ τράπεξα““ ἔφη ..παρακείσεται ἥκοντι: ““ 

,3 Ξ ν ΄ 

νὴ 4{᾽.“5 εἶπον .. παχεῖά τε καὶ πάντα ἔχουσα, 
ὁπόσα ἐνταῦϑα." ..«παχέως οὐν“΄ ἔφη ,.διαιτᾶσϑε; “" 

ς ἿΞ ι " “» ᾿ ξτν τ ι 
ὅ0, ἡμεῖς μὲν“ ἔφασαν ..λεπτῶς, πλείονα γὰρ ἡμῖν ἐξὸν 

σιτίζεσθϑαι μικροῖς χαίρομεν, τῷ δὲ βασιλεῖ πολλῶν 
» ΄ 2 ω 

δεῖ, βούλεται γάρ. σιτήσεται δὲ ἔμψυχον μὲν οὐδέν. 
3 Ἁ , 2 ἼΜ. “ Α ΄, 

οὐ γὰρ ϑέμις ἐνταῦϑα, τραγήματα δὲ καὶ ῥίξας καὶ 
ὡραῖα, ὁπόσα νῦν ἡ ᾿Ινδικὴ ἔχει ὁπόσα τε αἵ ἐς 

ΧΧΥΠ νέωτα ὧραι δώσουσιν. ἀλλ᾽ ἰδοὺ“ ἔφη .«οὗτος.“ 
͵ ξ ἊΝ ς ι ᾽ » -»ν ὦ 

26 προΐει δὲ ἄρα ὁ βασιλεὺς ἀδελφῷ τε καὶ υἱῷ ἅμα 

χρυσῷ τε ἀστράπτων καὶ ψήφοις. ὑπανισταμένου δὲ 
τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου. κατεῖχεν αὐτὸν ὁ ᾿Ιάρχας ἐν τῷ 
ϑρόνῳ, μηδὲ γὰρ αὐτοῖς πάτριον εἶναι τοῦτο. τού- 

80 τοῖς ὁ Ζάμις αὐτὸς μὲν οὔ φησι παρατυχεῖν διὰ τὰ 
τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐν τῇ κώμῃ διαιτᾶσϑαι, ᾽4πολ- 
λωνίου δὲ ἀκηκοὼς ἐγγράψαι αὐτὰ ἐς τὸν αὑτοῦ 



ε΄ Ἢ 

“ΤΠ, 38, ρ.δὅ)] ΤΎΛΝΕΑ ΑΠΟΛΛΑΏΧΙΟΝ. 10ὅ 

λόγον. φησὶ τοίνυν καϑημένοις μὲν αὐτοῖς τὸν βα- 
σιλέα προτείνοντα τὴν χεῖρα οἷον εὔχεσϑαι τοῖς ἀν- 

δράσι. τοὺς δὲ ἐπινεύειν, ὥσπερ ξυντιϑεμένους οἷς 
“᾿ Ἁ ᾿Ὶ ς ΄ Ὡλνἡ οΝ , ’ 5 

ἥτει, τὸν δὲ ὑπερήδεσϑαι τῇ ἐπαγγελίᾳ, καϑάπερ ἐς 
ϑεοῦ ἥκοντα. τὸν δὲ ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως καὶ τὸν 5 

ολ , ΄ ", , ἰν - ΄ 

υἷον κάλλιστον μειράκιον οντα μηδὲν ὁρᾶσϑαι βελ- 

τιον ἢ εἰ ἀνδράποδα τουτωνὶ τῶν ἀκολούϑων ἦσαν. 
μετὰ ταῦτα ἐξαναστῆναι τὸν ᾿Ινδὸν καὶ φωνὴν ἱέντα 

3 δ 

χελεύειν αὐτὸν σίτου ἄπτεσϑαι. προσδεξαμένου δ᾽ 
9 - -» ’, αὐτοῦ καὶ τοῦτο μάλιστα ἀσμένως τρίποδες μὲν ἐξε-- τὸ 

πορεύϑησαν Πυϑικοὶ τέτταρες αὐτόματοι. καϑάπερ 
“" ΄ 2 2 “ 118 οὗ Ὁμήρειοι προϊόντες, οἰνοχόοι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς χαλ- 

- , ᾿ 3. ΟΣ ΞᾺ Μ ; 
κοῦ μέλανος. οἷον παρ Ελλησιν οὗ Γανυμῆήδεις τὲ 

καὶ οἵ Πέλοπες. ἡ γῆ δὲ "ὑπεστόρνυ πόας μαλακω- 
τέρας ἢ αἱ εὐναί. τραγήματα δὲ καὶ ἄρτοι καὶ λά- 
χανα καὶ τρωκτὰ ὡραῖα. πάντα ἐν κόσμῳ ἐφοίτα 

τι ΄ 

διακείμενα ἥδιον ἢ εἰ ὀψοποιοὶ αὐτὰ παρεσκεύαζον, 
τῶν δὲ τριπόδων οἱ μὲν δύο οἴνου ἐπέρρεον. τοῖν 
δυοῖν δὲ ὁ μὲν ὕδατος ϑερμοῦ κρήνην παρεῖχεν. ὁ 

᾿ 3 » 3 -» »" ΄ Ρ] 
δὲ αὐ ψυχροῦ. αἱ δ΄ ἐξ Ινδῶν φοιτῶσαι λίϑοι παρ΄ : 
“Ἕλλησι μὲν ἐς ὅρμους τε καὶ δακτυλίους ἐμβιβάξον- 
ται διὰ σμικρότητα. παρὰ δὲ ᾿Ινδοῖς οἰνοχόαι τὲ 
ψυκτὴῆρές τε γίγνονται διὰ μέγεϑος καὶ κρατῆρες 
ἡλίκοι ἐμπλῆσαι τέτταρας ὥρᾳ ἔτους διψῶντας. τοὺς 
δὲ οἰνοχόους τοὺς χαλκοῦς ἀρύεσϑαι μέν φησι ξυμ- 35 
μέτρως τοῦ τε οἴνου καὶ τοῦ ὕδατος. περιελαύνειν 
δὲ τὰς κύλικας. ὥσπερ ἐν τοῖς πότοις. κατακεῖσθαι 

" 2 ξ Ἶ , λ , ᾿ 3 ᾿ ΄ 
δὲ αὐτοὺς ὡς ἐν ξυσσιτίῳ μέν. οὐ μὴν πρόκριτόν γὲ 

» } , «πῆς, , Α 
τον βασιλέα. τοῦτο δὴ τὸ παρ᾽ Ἕλλησί τε καὶ Ῥω- 

΄, «ἡ 2 ,-- ἐξ Ἢ ’ ΦΎΡΕ Ξ 
μαίοις πολλοῦ ἄξιον. ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχε γε. οὐ ἕκαστος 30 

ὥρμησεν. 
Ἐπεὶ δὲ προήει ὁ πότος ..προπίνω σοι.“ ὁ Ἰάρ- ΧΧΥ 

μι. οι 

[5 φ 
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χας εἶπεν ..ὦ βασιλεῦ, ἄνδρα Ἕλληνα τὸν ᾿4πολλώ- 
νιον ὑποκεκλιμένον αὐτῷ δείξας καὶ τῇ χειρὶ προση- 
μαίνων, ὅτι γενναῖος τε εἴη καὶ ϑεῖος. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς «ἤκουσας ἔφη ..προσήκειν Φραώτῃ τοῦτόν τὲ 

5 καὶ τοὺς ἐν τῇ κώμῃ καταλύοντας.““ .οὐρϑῶς“ ἔφη 
καὶ ἀληϑῶς ἤκουσας, ἐκεῖνος γὰρ κἀνταῦϑα ἕενίζει 

“ 3 

αὐτόν." »τίν ἔφη ..ἐπιτηδεύοντα ;““ ..τ{ δ᾽ ἄλλο 
γεν. εἶπεν .. ἅπερ ἐκεῖνος: “5 ..οὐδὲν““ ἔφη .οξένν 
εἴρηκας ἀσπαξόμενον ἐπιτήδευσιν, ἣ μηδὲ ἐκείνῳ 

, ΄, , ςς ς ᾿ Δ. 2... 
τὸ ξυνεχώρησε γενναίῳ γενέσθαι." ὁ μὲν δὴ Ιάρχας 

»σωφρονέστερον." ἔφη ..ὦ βασιλεῦ, περὶ φιλοσοφίας 
τε καὶ Φραώτου γίγνωσκε, τὸν μὲν γὰρ χρόνον, ὃν 
μειράκιον ἦσϑα. ξυνεχώρει σοι ἡ νεότης τὰ τοιαῦτα, 
ἐπεὶ δὲ ἐς ἄνδρας ἐξαλλάττεις ἤδη, φειδώμεϑα τῶν 

1 ἀνοήτων τὲ χαὶ εὐκόλων.“ ὁ δὲ ᾿Δολλωώνιῦς ἕρμη- 119. 

νεύοντος τοῦ ᾿Ιάρχα ..σοὶ δὲ τ ἔφη »ὦ βασιλεῦ, 
τὸ μὴ φιλοσοφῆσαι δέδωκεν“ «ἐμοὶ δὲ ἀρετὴν πᾶ- 

Η ν 5 τ Ἐ . 2. χνν » ὃ σ Σ ΣΟ ΝΕ ᾿ς 
σαν καὶ τὸ εἶναί με τὸν αὐτὸν τῷ Ἡλίῳ.“ ὁ δὲ ἐπι- 
στομίξων αὐτοῦ τὸν τῦφον ..εἰ ἐφιλοσόφεις,““ εἶπεν 

ου.οὐκ ἂν ταῦτα ὥου.““ ..σὺ δέ, ἐπειδὴ φιλοσοφεῖς, 
ὦ βέλτιστε,“ ἔφη ..τί περὶ σαυτοῦ οἴει; ““ οἷα γε 
3 ᾿ " μὰ 

ἀνὴρ“ ἔφη »»ἀγαϑὸς δοκεῖν. εἰ φιλοσοφοίην." ἀνα- 
τείνας οὐν τὴν χεῖρα ἐς τὸν οὐβανὸν »νὴ τὸν Ἥλιον." 

ἔφη ..Φραώτου μεστὸς ἥκεις.“ ὁ δὲ ξρμαιόν γε ἐποι- 
Ἐς ΞΡ " , ι ᾿ ᾽ ͵ ᾽ , 

35 ἡσατο τὸν λόγον καὶ ὑπολαβὼν ..οὐ μάτην ἀποδεδη- 

μηταί μοι,“ εἶπεν ..«εἰ Φραώτου μεστὸς γέγονα᾽ εἰ 
2 -» » 

δὲ κἀκείνῳ νῦν ἐντύχοις. πάνυ φήσεις αὐτὸν ἐμοῦ 
5 ᾿ ’ » Ἁ ᾿ μεστὸν εἶναι, καὶ γράφειν δὲ ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς σὲ 

2 ΄ 2 2 Νὸ 7 “«᾿ " 3 ΑΥ 5. , 
ἐβούλετο, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔφασκεν ἄνδρα ἀγαϑὸν εἶναί 

80. σε, παρῃτησάμην τὸν ὄχλον τῆς ἐπιστολῆς, ἐπεὶ μηδὲ 
Ἅ τ. ς » ς ᾿ ΄ ΧΧΙΧ ἐχείνῳ τις ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπέστειλεν.“ ἡ μὲν δὴ πρώτη 
παροινία τοῦ βασιλέως ἐνταῦϑα ἔληξεν. ἀκούσας 

ἔξινς,, 



ΞΕ ΣΥΞ δυο δ 
" . 

εἐ 

᾿ 
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κ Ὁ ς ον δι 938 - ᾿ . 
γὰρ ἐπαινεῖσθαι αὑτὸν ὑπὸ τοῦ Φραώτου τῆς τε 

ς - ΄ 

ὑποψίας ἐπελάϑετο καὶ ὑφεὶς τοῦ τόνου . χαῖρε." 
2 ς 3 ΄ 

ἔφη ..ἀγαϑὲ ξένε.“ ὁ δὲ ᾿Ζ“πολλώνιος ..καὶ σύ. βα- 
ΡΞ 3 Ἁ » [γ᾿ ’ Ἵ᾿ σιλεῦ.“ εἶπεν ..ἔοικας γὰρ νῦν ἥκοντι.“ τίς σε ἔφη 
Ν ς᾿ι»ν 2, τ 3 

πρὸς ἡμᾶς ἤγαγεν; .,οὑτοιΐς εἶπεν ..οἵ ϑεοί τε 
κι νὸν ςς ρου ν δ ΘΟ δδη 5 Ξς.»᾽ 

καὶ σοφοὶ ἄνδρες.“ ..περὶ ἐμοὺ δέ,“ ἔφη .«ὦ ξένε, 
τίς λόγος ἐν τοῖς Ἕλλησιν; “5 «ὅσος γε εἶπε ..καὶ 
περὶ Ἑλλήνων ἐνταῦϑα.““ . οὐδὲν.“ ἔφη ..τῶν παρ᾽ 
“Ἕλλησιν ἔγωγε λόγου ἀξιῶ.“ «ἀπαγγελῶ ταῦτα,“ 

Ξ- 3 ΄, 

εἶπε ..«καὶ στεφανώσουσί σε ἐν Ὀλυμπίᾳ. καὶ προσ- 
κλιϑεὶς τῷ Ἰ1ά ; ἐν“ ἢ ϑύειν ἔ υϑεὶς τῷ Ιάρχα ..τοῦτον μὲν“ ἔφη .«μεϑύειν ἔα, 

Α - , Α 3 Ἁ ΄ 

σὺ δέ μοι εἰπὲ τοῦ χάριν τοὺς περὶ αὐτὸν τούτους 
Β ς 2 - 

ἀδελφόν. ὡς φατέ. καὶ υἱὸν ὄντας οὐκ ἀξιοῦτε κοι-- 
- ᾿ 3. »» “» 3 - ςς Ἔρ τῸ 

νῆς τραπέζης, οὐδὲ ἀλλης τιμῆς οὐδεμιᾶς 3“ ..0τι 
᾿ ΄ Σ- » εὐ ὺ κὰῆς ᾽ ᾿ ς 
ἔφη ..βασιλεύσειν ποτὲ ἡγοῦνται, δεῖ δὲ αὐτοὺς ὑπερ- 
ορωμένους παιδεύεσθαι τὸ μὴ ὑπερορᾶν.“ ὀκτω- 
καίδεκα δὲ ὁρῶν τοὺς σοφοὺς πάλιν τὸν ᾿Ιάρχαν 
ἤρετο, τί βούλοιτο αὐτοῖς τὸ εἶναι τοσούτους; .«οὔτε 
γὰρ τῶν τετραγώνων ὁ ἀριϑμός. οὔτε τῶν εὐδοκι- 

, κ ᾿ 4 ς “« Ἷ 

120 μουντῶν τὲ καὶ τιμωμένῶν. καϑαπερ ὁ τῶν δέκα 

καὶ ὁ τῶν δώδεκα καὶ ὁ ἑκκαίδεκα καὶ ὁπόσοι τοι- 

οἰδε.’ ὑπολαβὼν οὖν ὁ Ἰνδὸς ..οὔτε ἡμεῖς“ ἔφη 
ἀοιϑμῷ δουλεύ ὕ οιϑμὸς ἡμῖ .λλ᾽ ἀπὸ »ἀριϑμῷ δουλεύομεν οὔτε ἀριϑμὸς ἡμῖν, ἀ 

9 - ’ὔ ς Ὶ κ 

σοφίας τε καὶ ἀρετῆς προτιμώμεϑα, καὶ ὁτὲ μὲν 
᾿ » - » ᾽ ᾿ στὰ ᾿ ᾽ ΄ ΄ 

πλείους τῶν νῦν ὄντων ἐσμέν, ὁτὲ δὲ ἐλάττους. τον : 

τοι πάππον τὸν ἐμαυτοῦ ἀκούω καταλεχϑῆναι μὲν ἐς 
ἑβδομήκοντα σοφοὺς ἄνδρας νεώτατον αὐτὸν ὄντα, 

προελϑόντα δὲ ἐς τριάκοντα, καὶ ἑκατὸν ἔτη κατα- 

ΦΈΡ ΉΡΟΝ μόνον ἐνταῦϑα τῷ μήτ᾽ ἐκείνων τινὰ λεί-- 

πεσϑαι ἔτι μήτε εἶναί ποι τότε τῆς ᾿Ινδικῆς ἢ φιλό- 

191 σοφον ἢ γενναίαν φύσιν. Αἰγυπτίων τοίνυν ἐν τοῖς 

εὐδαιμονεστάτοις γραψάντων αὐτόν, ἐπειδὴ μόνος 

15 

20 

90 
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ἐτῶν τεττάρων ἐξηγήσατο τούτου τοῦ ϑρόνου, παρή- 
, , 3 Ἔ » ᾽ 

νει παύσασϑαι ὀνειδίζοντας ᾿Ινδοῖς σοφῶν ὀλιγαν- 

δρίαν. ἡμεῖς δέ. ὦ ᾿ἀπολλώνιε. καὶ τὰ Ἠλείων πάτρια 
Αἰγυπτίων ἀκούοντες καὶ τοὺς Ἑλλανοδίχκας. οἵ 

-» »" ΤΟΝ 9, 2 ὃ προΐστανται τῶν Ὀλυμπίων. δέχα ὄντας. οὐκ ἐπαι- 
νοῦμεν τὸν νόμον τὸν ἐπὶ τοῖς ἀνδράσι κείμενον. 
κλήρῳ γὰρ ξυγχωροῦσι τὴν αἵρεσιν, ὃς προνοεῖ 

Ἁ “ » 

οὐδέν. καὶ γὰρ ἂν καὶ τῶν φαυλοτέρων τις αἱρεϑείη 
ὑπὸ τοῦ κλήρου. εἰ δέ γε ἀριστένδην ἢ καὶ κατὰ 

- » 9 κ᾿ ς 

τὸ ψῆφον ἡροῦντο τοὺς ἄνδρας. οὐκ ἂν ἡμάρτανον: 
, ᾿ -» Ν τ ΄ 

παραπλησίως" ὁ γὰρ τῶν δέκα ἀριϑμὸς ἀπαραίτητος 
ὧν ἢ πλειόνων ὄντων ἀνδρῶν δικαίων ἀφῃρεῖτο ἂν 

, Ν , - “ ᾽ 

ἐνίους τὸ ἐπὶ τούτῳ τιμᾶσϑαι ἢ οὐκ ὄντων δικαίων 
ς 3 " [4 

δέχα οὐδεὶς δόξει" ὅϑεν πολλῷ σοφώτερον ἐφρόνουν 
1ι. ἂν Ἠλεῖοι ἀριϑμῷ μὲν ἄλλοτε ἄλλοι ὄντες. δικαιότητι 

δὲ οἱ αὐτοί." 
ΧΧΧῚ Ταῦτα σπουδάζοντας αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐκ-! 

ἢ - 3 5 χρούειν ἐπειρᾶτο διείργων αὐτοὺς παντὸς λόγου καὶ 
ἀεί τι ἔμπληκτον καὶ ἀμαϑὲς λέγων. πάλιν οὖν ἤρετο 

ε » Γ 

20 ὑπὲρ τοῦ σπουδάζοιεν. ὁ δὲ ᾿Ζ4πολλώνιος ,.διαλεγό- 
μξεϑα μὲν ὑπὲρ μεγάλων καὶ τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν εὐδο- 

΄ μ} » ᾿ς ! 

κιμωτάτων. σὺ δ᾽ ἂν μικρὰ ταῦτα ἡγοῖο, φὴς γὰρ 
- ν ς 

διαβεβλῆσϑαι πρὸς τὰ Ἑλλήνων.“ ..διαβέβλημαι μὲν 
ἰληϑῶς,"“ εἶ ἰκοῦσαι δ᾽ ὃ "λ δοκεῖ ἀληϑῶς."" εἶπεν ..«ἀκοῦσαι δ᾽ ὅμως βούλομαι, δοκεῖτε 

᾽, , ς ᾿ 9 ᾿ » μι} ΄ 

6 γάρ μοι λέγειν ὑπὲρ 4ϑηναίων τῶν Ξέρξου δού- 
(ςς ς ᾿ ς " Ἵ ν᾽ “725 ΕΣ ν , 2 

λων. δὲ «οὐπὲρ αλλὼῶν μεν" ἔφη ..διαλεγόμεϑα. 
3 " 3 τον δ ᾿ ζὰ 2 ,ὕ 2 [4 
ἐπεὶ δ᾽ ἀτόπως τὲ καὶ ψευδῶς Αϑηναίων ἐπεμνη- 

σϑης. ἐκεῖνό μοι εἰπέ᾽ -εἰσί'σοι. βασιλεῦ. δοῦλοι: “" 
" “ 3 Ἁ ’ »Ἢ 

δισμύριοι.“ ἔφη ..καὶ οὐδὲ ἐώνημαί γε αὐτῶν οὐ- 
ν᾿, 2 3 51: ᾽ 3: , ςς ΄ 3 γὲ 

80 δενα. ἀλλ΄ εἰσὶν οἰκογενεῖς πᾶντες. παλιν οὐὖν 
ΒΩ δ » 

ἤρετο ἑρμηνεύοντος τοῦ ᾿Ιάρχα. πότερ᾽ αὐτὸς ἀπο- 
΄ ᾿ » Ἃ ν᾿ Ὁ 

διδοάσκοι τοὺς αὑτοῦ δούλους ἡ οἵ δούλοι ἐκεῖνον. 

τῷ ῶι 

" 



᾿ ἔξ ούσε τ᾿ ΟΣ ΣῚ Ξε ᾿ς 
τὰ ἘΣ ΕΣ 
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ὁ δὲ ὑβρίζων αὐτὸν »τὸ μὲν ἐρώτημα" ἔφη ϑανδρα- 
1252 ποδῶδες, ὅμως δ᾽ οὖν ἀποκρίνομαι τὸν ἀποδιδρά- 

ὄχοντα δοῦλόν τε εἶναι καὶ ἄλλως κακόν. δεσπότην 

δὲ οὐκ ἂν ἀποδρᾶναι τοῦτον, ὃν ἔξεστιν αὐτῷ στρε- 
βλοῦν τε καὶ ξαίνειν. ,,οὐκοῦν,“ ἔφη ..ὦ βασιλεῦ, 
δοῦλος εἶναι ᾿4ϑηναίων Ξέρξης ὑπὸ σοῦ ἀποπέφαν- 
ται καὶ ὡς κακὸς δοῦλος ἀποδρᾶναι αὐτούς. ἡττη- 
ϑεὶς γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ τὰ στενὰ 
καὶ δείσας περὶ ταῖς ἐν Ελλησπόντῳ σχεδίαις ἐν μιᾷ 
νηὶ ἔφυγε." »καὶ μὴν καὶ ἐνετ η δεν. ἔφη ..τὰς 
᾿᾿ϑήνας το ἑαυτοῦ χερσίν “" ὁ δὲ ᾿Απολλώνιος 
»τούτον μέν,“ εἶπεν ..ὦ βασιλεῦ, τοῦ τολμήματος 
ἔδωκε δίκας, ὡς οὔπω τις ἕτερος οὖς γὰρ ἀπολω- 
λεκέναι ᾧετο, τούτους ἀποδρὰς ὥχετο. ἐγὼ δὲ καὶ 
(τὰ) Ξέρξου ϑεωρῶν ἐπὶ μὲν τῇ διανοίᾳ, καϑ᾽᾿ ἣν 
ἐστράτευσεν, ἡγοίμην ἂν αὐτὸν ἀξίως δοξασθῆναι 
ἐνίοις, ὅτι Ζεὺς εἴη. ἐπὶ δὲ τῇ φυγῇ κακοδαιμονέ- 
στατον ἀνθρώπων ὑπείληφα᾽ εἰ γὰρ ἐν χερσὶ τῶν 
Ἑλλήνων ἀπέϑανε. τίς μὲν ἂν λόγων λαμπροτέρων 
ἠξιώϑη; τῷ δ᾽ ἂν μείζω τάφον ἐπεσημήναντο Ἕλλη- : 

2 ΄᾿ὔ ΔΙ Μ ν 1Δ ᾿ὸ ἢ ,͵ Α , 2 νες; ἀγωνία δ᾽ ἐνόπλιος καὶ ἀγωνία μουσικὴ τίς οὐκ 
ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ ἐτέϑη; εἰ γὰρ Μελικέρται καὶ Παλαί- 
μονες καὶ Πέλοψ ὁ ἐπηλύτης “υδός. οἵ μὲν ἔτι πρὸς 

ΤΕ, , ς " ι 3 ’ κ᾿ ι 

μαξῷ ἀποϑανοντες, ὁ δὲ τὴν Δρκαδίαν τε καὶ τὴν 
3 » 

4φγολίδα καὶ τὴν ἐντὸς ᾿Ισϑμοῦ δουλωσάμενος ἐς 
ϑείαν μνήμην ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἤρϑησαν,. τί οὐκ 

ἂν ἐπὶ Ξέρξῃ ἐγένετο ὑπ᾽ ἀνδρῶν ἀσπαξομένων τε 
ἀρετὰς φύσει καὶ ἔπαινον αὑτῶν ἡγουμένων τὸ ἐπαι- 

᾿Ξ: « - 

νεῖν οὺς νικῶσιν ; “" 

σι 

10 

δ 

Ταῦτα τοῦ ᾿Απολλωνίου λέγοντος ἐς δάκρυα ΧΧΧΙΠ 7 ξ 
ν᾿». 3 5. ΄ ἀπήχϑη ὁ βασιλεύς, καὶ ..ὦ φίλτατε, 

Ψ᾿, ἵν ΄ ει δ 3: ςς ΄ 
ἄνδρας ἕρμηνεύεις μοι τοὺς Ἕλληνας εἶναι.“  0πόϑεν 

εἶπεν ..οἵους 8ι 
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οὖν, ὦ βασιλεῦ, χαλεπῶς πρὸς αὐτοὺς εἶχες :"΄ οοδια- 158} 
βάλλουσιν," εἶπεν ..«ὦ ξένε, τὸ Ἑλλήνων γένος οὗ ἐξ 
Αἰγύπτου φοιτῶντες ἐνταῦϑα, σφᾶς μὲν αὐτοὺς 
ἱερούς τε καὶ σοφοὺς ἀποφαένοντες καὶ νομοϑέτας 
ϑυσιῶν τε καὶ τελετῶν. ὁπόσας νομίζουσιν οἵ Ἕλλη- 
νες. ἐχείνους δὲ οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι φάσκοντες, ἀλλ᾽ 
ὑβριστάς τε καὶ ξυγκλύδας καὶ ἀναρχίαν πᾶσαν καὶ 

μυϑολόγους καὶ τερατολόγους καὶ πένητας μέν. ἐν-- 
δειχνυμένους δὲ τοῦτο οὐχ ὡς σεμνόν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

10 ξυγγνώμης τοῦ κλέπτειν, σοῦ δὲ ἀκούων ταῦτα καὶ 
ὅπως φιλότιμοί τε καὶ χρηστοί εἰσι. σπένδομαί τε 
λοιπὸν τοῖς Ἕλλησι καὶ δίδωμι αὐτοῖς ἐπαινεῖσϑαί 
τε ὑπ᾽ ἐμοῦ καὶ εὔχεσϑαί μὲ ὑπὲρ Ἑλλήνων ὅ τι 
δυναμαι καὶ τοὺς Αἰγυπτίους ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀπιστεῖ- 
σϑαι.““ ὁ δὲ Ἰάρχας »κἀγώ, (ἐ ξφη »ὦ βασιλεῦ, ἐγέ- 

γνώσχον, ὅτι σοι τὰ ὦτα διέφρϑορεν ὑπὸ τῶν ἀἰγυ- 
πτίων τούτων, διήειν δὲ ὑπὲρ Ἑλλήνων οὐδέν, ἔστ᾽ 

ἂν ξυμβόλου τοιούτου τύχῃς, ἀλλ᾽ ἐπεὶ βελτίων γέ- 
γονας ὑπ᾽ ἀνδρὸς σοφοῦ, νῦν μὲν ἡμῖν ἡ Ταντάλου 
φιλοτησία πινέσϑω καὶ καϑεύδωμεν δι᾽ ἃ χρὴ νύχτωρ 
σπουδάσαι. λόγων δὲ Ἑλληνικῶν, πλεῖστοι δ᾽ οὗτοι 
τῶν κατ᾿ ἀνθρώπους. ἐμπλήσω σε λοιπὸν ἐγὼ χαί- 
ροντα, ὁπότε ἀφίκοιο.““ καὶ ἅμα ἐξῆρχε τοῖς ξυμπό- 
ταις πρῶτος ἐς τὴν φιάλην κύπτων, ἡ δὲ ἐπότιξεν 

85 ἱκανῶς πάντας, τὸ γὰρ νᾶμα ἀφϑόνως ἐπεδίδου, 
καϑάπερ δὴ τοῖς πηγαίοις ἀναδιδομένοις, ἔπιέτε καὶ 
ὁ ̓ “πολλώνιος, ὑπὲρ γὰρ φιλότητος. Ἰνδοῖς τὸ ποτὸν 
τοῦτο εὕρηται. ποιοῦνται δὲ αὐτοῦ οἰνοχόον Τάν-- 
ταλον. ἐπειδὴ φιλικώτατος ἀνθρώπων ἔδοξεν. 

ΧΟ ΧΊΤΙ Πιόντας δὲ αὐτοὺς ἐδέξατο ἡ γῆ εὐναῖς. ἃς 

81 αὐτὴ ὑπεστόρνυ. ἐπεὶ δὲ νὺξ μέση ἐγένετο, πρῶτον 
μὲν ἀναστάντες τὴν ἀκτῖνα μετέωροι ὕμνησαν, ὥσπερ 

σι 

δι 

2 ς 

ἄν 
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3 -“ 5 » -Ά 

134. ἐν τῇ μεσημβρίᾳ. εἶτα τῷ βασιλεῖ ξυνεγένοντο, 
3 »͵ - κ 5 Ἁ 

ὁπόσα ἐδεῖτο. παρατυχεῖν μὲν οὖν τὸν ᾿Δπολλώνιον 
Ω ς ε :: 

οἷς ἐσπούδασεν ὁ βασιλεὺς οὔ φησιν ὁ Δάμις. οἴε- 
32 ψ ΨᾺ Η - . ᾽ - 3 ’, 

σϑαι δ᾽ αὐτὸν περὶ τῶν τῆς ἀρχῆς ἀπορρήτων τὴν 
- ΄ Ων [χ2 ς 

ξυνουσίαν πεποιῆσθαι. ϑύσας οὖν ἅμα ἡμέρᾳ προσ- 5 
ἤλϑε τῷ ᾿Δπολλωνέῳ καὶ ἐχάλει ἐπὶ ξένια ἐς τὰ βα- 

3 , δ 

σίλεια. ξηλωτὸν ἀποπέμψειν φάσκων ἐς Ἕλληνας. ὁ 
Α ΄ -»" 32 Ἁ , 

δὲ ἐπήνει μὲν ταῦτα. οὐ μὴν ἐπιδώσειν γε ἑαυτὸν 
ἔφασκεν ἀνδρὶ μηδὲν ὁμοίῳ. καὶ ἄλλως πλείω χρό- 

2 ἰςττ , νον ἀποδημῶν τοῦ εἰκότος αἰσχύνεσθαι τοὺς οἴκοι 10 
΄ ς - »" 3 “-“ Ἀ " ᾿ 

φίλους ὑπερορᾶσϑαι δοκοῦντας. ἀντιβολεῖν δὲ τοῦ : 
, ΄ ἘΝ , ᾿» 

βασιλέως φάσκοντος καὶ ἀνελευϑέρως ἤδη προσκει- 
μένου ..βασιλεὺς““ ἔφη ..ταπεινότερον αὑτοῦ περὶ 
Ἔ"- ᾽ ω ΄ ᾿ ΄, ςς ᾿ 

ὧν αἰτεῖ διαλεγόμενος ἐπιβουλεύει. προσελϑων 
35 ΠΥ ς, Ξ-- ᾿ ΕΤ » ΔΝ 

οὖν ὁ ᾿Ιάρχας ..ἀδικεῖς.““ εἶπεν .«ὦ βασιλεῦ ..τὸν 15 
δ Ἁ Ξ 9 Γ . ,ὔ ΕΒ ΒΩ δ 4, "ἫΝ 

ἵερον οἶκον ἀπαάγῶν ἐνθένδε ἄνδρα ἄκοντα. καὶ αλ- 
-" [οἱ . Ξ ᾿ 

λῶς τῶν προγιγνωσκόντων οὗτος ὧν οἷδε τὴν ξυν- 
ουσίαν αὐτῷ τὴν πρὸς σὲ μὴ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῷ ἑαυτοῦ 
ἐσομένην; ἴσως δὲ οὐδ᾽ αὐτῷ σοι χρηστόν τι ἕξου- 
σαν.“ ὁ μὲν δὴ κατήει ἐς τὴν κώμην. ὁ γὰρ ϑεσμὸς ΧΧΧῚ 

- -»" 3 4 “- " ». » ς τῶν σοφῶν οὐ ξυνεχώρει τῷ βασιλεῖ ξυνεῖναί σφισιν 5: 
-. ἢ ς ς 3γ. " " Ἁ ΧΩ 
ὑπὲρ μίαν ἡμέραν, ὁ δὲ Ἰάρχας πρὸς τὸν ἄγγελον 

Γ 3 » » ΄ 9 - 
καὶ Ζάμιν““ εἶπε ..τῶν δεῦρο ἀπορρήτων ἀξιοῦμεν 

" ς - »»Ἤ » - ΄ ς 

καὶ ἠκέτω, τῶν δὲ ἄλλων ἐπιμελοῦ ἐν τῇ κώμῃ.“ 
ς Ζ - Ως δὲ ἀφίκετο. ξυνιξήσαντες. ὥσπερ εἰώϑεσαν, ξυν- 35 

΄ » .3 » » ΄ ΄ 
ἐχώρουν τῷ ᾿Αἡπολλωνίῳ ἐρωτᾶν. ἤρετό τε ἐκ τίνων 

Ὡ τῇ -, ΓΈ ξυγκεῖσϑαι τὸν κόσμον ἡγοῖντο. οἵ δὲ ἔφασαν ..-ἐκ 
-" ᾿ ΄ ς 3 ’ 

στοιχείων.“ μῶν“ ἔφη ..τεττάρων “ὁ .οὐ τεττά- 
ς κ “ι. -ςς φων."' ἔφη ὁ Ἰάρχας »ἀλλὰ πέντε." »καὶ τί ἂν 

ἔφη »πέμπτον γένοιτο παρὰ τὸ ὕδωρ τε καὶ τὸν ἀέρα 30 
καὶ τὴν γῆν καὶ τὸ πῦρ;"" "ὁ αἰθήρ.“ εἶπεν "ὃν 

1595 ἡγεῖσθαι χρὴ γένεσιν ϑεῶν εἶναι. τὰ μὲν γὰρ τοῦ 
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ἀέρος ἕλκοντα ϑνητὰ πάντα, τὰ δὲ τοῦ αἰϑέρος ἀϑά- 
νατά τε καὶ θεῖα.“ πάλιν ἤρετο, τί τῶν στοιχείων 
πρῶτον γένοιτο, ὁ δὲ ἸΙάρχας ὁμοῦ“ ἔφη ,.πάντα, 
τὸ γὰρ ξῶον κατὰ μέρος οὐ τίκτεται.“ «,ξῴον““ ἔφη 

δ ἡγῶμαι τὸν κόσμον :““ ,.ν γε ἔφη «ὑγιῶς γιγνώ- 
σκῃς. αὐτὸς γὰρ ξωογονεῖ πάντα.“ ,.ϑ9ϑῆλυν““ εἶπεν 
αὐτὸν καλῶμεν ἢ τῆς ἄρσενός τε καὶ ἀντικειμένης 
φύσεως ;“ ἀμφοῖν," ἔφη «αὐτὸς γὰρ αὐτῷ ἕυγ- 
γιγνόμενος τὰ μητρός τε καὶ πατρὸς ἐς τὴν ξζωογονίαν 

10 πράττει ἔρωτά τε ἑαυτοῦ ἴσχει ϑερμότερον ἢ ἕτερόν 
τι ἑτέρου, ὃς ἁρμόττει αὐτὸν καὶ ξυνίστησιν᾽ ἀπει- 
κὸς δὲ οὐδὲν ἑαυτῷ ξυμφύεσϑαι. καὶ ὥσπερ χειρῶν 
τε καὶ ποδῶν ἔργον πεποίηται ἡ τοῦ ξῴου κίνησις 
καὶ ὁ ἐν αὐτῷ νοῦς, ὑφ᾽ οὗ ὁρμᾷ, οὕτως ἡγώμεϑα 

15 καὶ τὰ μέρη τοῦ κόσμου διὰ τὸν ἐκείνου νοῦν ἐπι- 
τήδεια παρέχειν αὑτὰ τοῖς τικτομένοις τε καὶ κυου- 
μένοις πᾶσι. καὶ γὰρ τὰ πάϑη τὰ ἐξ αὐχμῶν φοι- 
τῶντα κατὰ τὸν ἐκείνου φοιτᾷ νοῦν, ἐπειδὰν ἐκ- 136 
πεσοῦσὰ ἡ δίκη τῶν ἀνθρώπων. ἀτίμως πράττῃ, ποι- 

20 ἀφ ερηα τε χειρὶ οὐ μιᾷ τόδε τὸ ζῷον, ἀλλὰ πολλαῖς 

τε καὶ ἀρρήτοις, αἷς χρῆται, ἀχαλίνωτον μὲν διὰ 
ΧΧΧΥ μέγεϑος, εὐήνιον δὲ κινεῖται καὶ εὐάγωγον. καὶ 

παράδειγμα μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ἀρκέσει τῷ λόγῳ με- 
γίστῳ τε ὄντι καὶ πρόσω ἐννοίας, ὑποκείσθω δὲ 

οὐ ναῦς, οἵαν 4ἰγύπτιοι ξυντιϑέντες ἐς τὴν ϑάλατταν 
τὴν ἡμεδαπὴν ἀφιᾶσιν ἀγωγίμων ἸΙνδικῶν ἀντιδὶ- 
δόντες Αἰγύπτια, ϑεσμοῦ γὰρ παλαιοῦ περὶ τὴν 
Ἐρυϑρὸν ὄντορ, ὃν βασιλεὺς ἜἘρύϑρας ἐνόμισεν, ὅτε 
τῆς ϑαλάττης ἐκείνης ἦρχε, μακρῷ μὲν πλοίῳ μὴ 

80 ἐσπλεῖν ἐς αὐτὴν Αἰγυπτίους, στρογγύλῃ δ᾽ αὖ μιᾷ 
νηὶ χρῆσϑαι, σοφίξονται πλοῖον Αἰγύπτιοι πρὸς 

πολλὰ τῶν παρ᾽ ἕτέροις καὶ παραπλευρώσαντες αὐτὸ 



.» ὅγν 
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ἁρμονίαις, ὁπόσαι ναῦν ξυνιστᾶσι, τοίχοις τε ὑπερά- 
ραντες καὶ ἱστῷ καὶ πηξάμενοι πλείους οἰκίας, οἵας 

ἐπὶ τῶν σελμάτων, πολλοὶ μὲν κυβερνῆται τῆς νεὸς 
ταύτης ὑπὸ τῷ πρεσβυτάτῳ τε καὶ σοφωτάτῳ πλέ- 
ουσι., πολλοὶ δὲ κατὰ πρῶραν ἄρχοντες ἄριστοί τε 
καὶ. δεξιοὶ ναῦται καὶ πρὸς ἱστία πηδῶντες. ἔστι δέ 
τι τῆς νεὼς ταύτης καὶ ὁπλιτεῦον. πρὸς γὰρ τοὺς 
κολπίτας βαρβάρους, οἵ ἐν δεξιᾷ τοῦ ἔσπλου κεῖν- 

1217 ται, παρατάττεσϑαι δεῖ τὴν ναῦν. ὅτε ληίζοιντο αὐ- 
τὴν ἐπιπλέοντες. τοῦτο ἡγώμεϑα καὶ περὶ τόνδε τὸ ἣν ἔπι 8. τοῦτο ἡγώμεϑα καὶ περὶ τόνδε τὸν 

5, ὩΣ δ 7) κόσμον εἶναι, ϑεωροῦντες αὐτὸν πρὸς τὸ τῆς ναῦυτι- 
λίας σχῆμα, τὴν μὲν γὰρ δὴ πρώτην καὶ τελεωτάτην 

, » » » ΄ ᾿ 

ἕδραν ἀποδοτέον ϑεῷ γενέἕέτορι τοῦδε τοῦ ξῴου. τὴν 
, »-ὕὦ 2 - -" 

δὲ ἐπ᾽ ἐκείνῃ ϑεοῖς, οἱ τὰ μέρη αὐτοῦ κυβερνῶσι., 
ἣν "»" -"Ἥ 3 4 Ἁ ν 

χαὶ τῶν γε ποιητῶν ἀποδεχώμεϑα, ἐπειδὰν πολλοὺς 
μὲν φάσκωσιν ἐν τῷ οὐρανῷ ϑεοὺς εἶναι. πολλοὺς 
δὲ ἐν ϑαλάττῃ., πολλοὺς δὲ ἐν πηγαῖς τε καὶ νάμασι. 

“- 5 Η - - 

πολλοὺς δὲ περὶ γῆν. εἶναι δὲ καὶ ὑπὸ γὴν τινας. 
τὸν δὲ ὑπὸ γὴν τόπον, εἴπερ ἐστίν. ἐπειδὴ φρι- 
κώδη αὐτὸν καὶ φϑαρτικὸν ἄδουσιν, ἀποτάττωμεν 
τοῦ κόσμου.“ 

οι 

μι Ω 

20 

ὅ9 

Ταῦτα τοῦ Ἰνδοῦ διελθόντος ἐκπεσεῖν ὁ “ἀμις ΧΧΧΥῚ 
δ -“ ς 3 3 “ ᾿ 2 “-" ΄ 

ἑαυτοῦ φησιν ὑπ᾽ ἐκπλήξεως καὶ ἀναβοῆσαι μέγα: 
μὴ γὰρ ἄν ποτε νομίσαι ἄνδρα ᾿Ινδὸν ἐς τοῦτο ἐλά- 
σαι γλώττης Ἑλλάδος, μηδ᾽ ἄν. εἴπερ τὴν γλῶτταν : 
ἠπίστατο. τοσῇδε εὐροίᾳ καὶ ὥρᾳ διελϑεῖν ταῦτα. 
ἐπαινεῖ δὲ αὐτοῦ καὶ βλέμμα καὶ μειδίαμα καὶ τὸ 
μὴ ἀϑεεὶ δοκεῖν ἐκφέρειν τὰς δόξας. τόν τοι ᾿4πολ- 
λώνιον εὐσχημόνως τε καὶ ἀψοφητὶ τοῖς λόγοις χρώ-- 
μενον ὅμως ἐπιδοῦναι μετὰ τὸν ᾿Ινδὸν τοῦτον. καὶ 
ὅπου καϑήμενος διαλέγοιτο, ϑαμὰ δὲ τοῦτο ἔπραττε, 

τῷ οι 

90 

προσεοικέναι τῷ ᾿Ιάρχα. ἐπαινεσάντων δὲ τῶν ΧΧΧΥΠ 
ῬΗΙοβέταίαβ οᾶ. Καγβοσ. 8 
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ἄλλων πρὸς τῇ φωνῇ τὰ εἰρημένα. πάλιν ὁ ̓ 4πολ- 
λώνιος ἤρετο. πότερα τὴν ϑάλατταν μείζω ἡγοῖντο ἢ 

ι » « ΤΣ . ᾿ ν ΄ ςς 
τὴν γῆν. ὁ δὲ Ιάρχας ..εὖ μὲν πρὸς τὴν ϑαάλατταν 
ἔφη .«ἡ γὴ ἐξετάξζοιτο. μείζων ἔσται, τὴν γὰρ ϑάλατ- 

δ τὰν αὕτη ἔχει. εἰ δὲ πρὸς πᾶσαν τὴν ὑγρὰν οὐσίαν 
ϑεωροῖτο. ἥττω τὴν γῆν ἀποφαινοίμεϑα ἄν, καὶ γὰρ 

Ἁ ΄ ᾽ 

ἐκείνην τὸ ὕδωρ φέρει.“" 
ΧΧΧΥΙΠ Μεταξὺ δὲ τῶν λόγων τούτων ἐφίσταται τοῖς 138 

σοφοῖς ὁ ἄγγελος ᾿Ινδοὺς ἄγων σωτηρίας δεομένους. 
το καὶ παρῆγε γύναιον ἵκετεῦον ὑπὲρ παιδός. ὃν ἔφασκε 

μὲν ἑκκαΐδεκα ἔτη γεγονέναι. δαιμονᾶν δὲ δύο ἔτη, 
5 -" " ΡΣ ΄ 

τὸ δὲ ἦϑος τοῦ δαίμονος εἴρωνα εἶναι καὶ ψεύστην. 
ἐρομένου δέ τινος τῶν σοφῶν. ὁπόϑεν λέγοι ταῦτα, 

» , - ἴ 
»οτοῦ παιδὸς τούτου“ ἔφη ..τὴν ὄψιν εὐπρεπεστέρου 
-ὔ ς , ;» ι 3 Ἐ ᾽ν - 15 ὄντος ὁ δαίμων ἐρᾷ καὶ οὐ ξυγχωρεῖ αὐτῷ νοῦν 
5, ΄ ϑν ἔχειν. οὐδὲ ἐς διδασκάλου βαδίσαι ἐᾷ ἢ τοξότου. 
οὐδὲ οἴκοι εἶναι, ἀλλ᾽ ἐς τὰ ἔρημα τῶν χωρίων ἐκ- 
τρέπει, καὶ οὐδὲ τὴν φωνὴν ὁ παῖς τὴν ἑαυτοῦ ἔχει, 
9 Ἁ ἿΣ ’ Α »" [χὰ ο"» 

ἀλλὰ βαρυ φϑέγγεται καὶ κοῖλον. ὥσπερ οὗ ἄνδρες, 
, ΤΟΑΒΣ 3 εξ -» “᾿ ΚΦ. “- 

20 βλέπει δὲ ἑτέροις ὀφθαλμοῖς μᾶλλον ἡ τοῖς ἑαυτοῦ. 

κἀγὼ μὲν ἐπὶ τούτοις κλάω τε καὶ ἐμαυτὴν δρύπτω 
καὶ νουϑετῶ τὸν υἱόν. ὁπόσα εἰκός. ὃ δὲ οὐκ οἶδέ 
με. διανοουμένης δέ μου τὴν ἐνταῦϑα ὁδόν. τουτὶ 
δὲ πέρυσι διενοήϑην. ἐξηγόρευσεν ὁ δαίμων ἑαυτὸν 

95 ὑποχριτῇ χρώμενος τῷ παιδί. καὶ δῆτα ἔλεγεν εἶναι 
μὲν εἴδωλον ἀνδρός, ὃς πολέμω ποτὲ ἀπέϑανεν, ἀπο- 
ϑανεῖν δὲ ἐρῶν τῆς ἑαυτοῦ γυναικός. ἐπεὶ δὲ ἡ 

Α Ἁ 5 ἶ [χ 

γυνὴ περὶ τὴν εὐνὴν ὕβρισε τριταίου κειμένου γα- 
μηϑεῖσα ἑτέρῳ, μισῆσαι μὲν ἐκ τούτου τὸ γυναικῶν 

80. ἐρᾶν, μεταρρυῆναι δὲ ἐς τὸν παῖδα τοῦτον. ὑπ- 
- ; Ἁ , - 3 Ἁ Ἁ ες -" ’ 

ἰισχνεῖτο δέ, εἰ μὴ διαβαλλοιμι αὕτον πρὸς υμᾶς. δω- 
σειν τῷ παιδὶ πολλὰ ἐσθλὰ καὶ ἀγαϑά, ἐγὼ μὲν δὴ 
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ἔπαϑόν τι πρὸς ταῦτα. ὁ δὲ διάγει με πολὺν ἤδη 
χφόνον καὶ τὸν ἐμὸν οἴκεον ἔχει μόνος οὐδὲν μέτριον 
οὐδὲ ἀληϑὲς φρονῶν" ἤφετο οὖν ὁ σοφὸς πάλιν, 

εἰ πλησίον εἴη ὁ παῖς. ἡ δὲ οὐκ ἔφη. πολλὰ μὲν γὰρ 
ὑπὲρ τοῦ ἀφικέσϑαι αὐτὸν πρᾶξαι . ὁ δ᾽ ἀπειλεῖ κρη- 5 
μνοὺς καὶ βάραϑρα καὶ ἀποκτενεῖν μοι τὸν υἱόν. εἰ 
δικαξζοίμην αὐτῷ δεῦρο.“ . ϑάρσει.““ ἔφη ὁ σοφός 
οὐ γὰρ ἀποκτενεῖ αὐτὸν ἀναγνοὺς ταῦτα“ καί τινα 
ἐπιστολὴν ἀνασπάσας τοῦ κόλπου ἔδωκε τῇ γυναικί, 
ἐπέσταλτο δὲ ἄρα ἡ ἐπιστολὴ πρὸς τὸ εἴδωλον ξὺν 10 

129 ἀπειλῇ καὶ ἐχπλήξει. καὶ μὴν καὶ χωλεύων τις ΧΧΧΤΧ 
ἀφίκετο γεγονὼς μὲν ἤδη τριάκοντα ἔτη. λεόντων δὃὲ θ0 
ϑηρατὴς δεινός, ἐμπεπτωκότος δὲ αὐτῷ λέοντος ὠλι- 
σϑήκει τὸν γλουτὸν καὶ τοῦ σκέλους ἑτέρως εἶχεν. 
ἀλλ᾽ αἱ χεῖρες αὐτῷ καταψῶσαι τὸν γλουτὸν ἐς ὁρ- ιὉ 

ϑὸν τοῦ βαδίσματος ὁ νεανίας ἦλϑε. καὶ ὀφϑαλμὼ 
δέ τις ἐρρυηκὼς ἀπῆλϑε πᾶν ἔχων τὸ ἐν αὐτοῖς φῶς. 
καὶ ἄλλος τὴν χεῖρα ἀδρανὴς ὧν ἐγκρατὴς ὥχετο. 
γυνὴ δέ τις ἑπτὰ ἤδη γαστέρας δυστοκοῦσα δεομέ- 
νου ὑπὲρ αὐτῆς τἀνδρὸς ὧδε ἰάϑη" τὸν ἄνδρα ἐκέ- 30 
λευσεν. ἐπειδὰν τίκτῃ ἡ γυνή. λαγὼν ὑπὸ κόλπῳ 

ξῶντα ἐσφέρεσϑαι οὗ τίκτει. καὶ περιελϑόντα αὐτὴν 
ἀφεῖναι ὁμοῦ τὸν λαγών. συνεκδοϑῆναι γὰρ ἂν τῷ 
ἐμβρύῳ τὴν μήτραν. εἰ μὴ ὁ λαγὼς αὐτίκα ἐξενε- 
χϑείη ϑύραξε. πατρὸς δ᾽ αὖ τινος εἰπόντος, ὡς γέ- 30 ΣΤ, 
γοιντὸ μὲν αὐτῷ παῖδες, ἀποθάνοιεν δὲ ὁμοῦ τῷ 
ἄρξασϑαι οἶνον πίνειν ὑπολαβὼν εἶπεν ὁ ᾿Ιάρχας 
«καὶ βελτίους ἀποϑανόντες ἐγένοντο. οὐ γὰρ ἂν διέ- 
φυγὸον τὸ μὴ μανῆναι. ϑεομοτέρων. ὡς φαίνεται, 
σπερμάτων φύντες. οἴνου μὲν οὖν ἀφεκτέον τοῖς ἐξ 80 
ὑμῶν. ὡς δὲ μηδὲ ἐς ἐπιϑυμίαν ποτὲ οἴνου κατα- 
σταῖεν. εἴ σοι πάλιν παιδίον γένοιτο, γέγονε δὲ 

85 
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ἑβδόμην ἡμέραν, ὡς ὁρῶ, τὴν γλαῦκα τὴν ὄρνιν χρὴ 
ἐπιφυλάττειν, οὗ νεοττεύει, καὶ τὰ ὠὰ σπάσαντα 
δοῦναι μασᾶσϑαι τῷ βρέφει συμμέτρως ἕψοντα, εἰ 
γὰρ βρώσεταί τι τούτων, πρὶν οἴνου “γεύσεται, μῖσος 

5 αὐτῷ πρὸς τὸν οἶνον ἐμφύσεται καὶ σωφρονέστατα 
διακείσεται μόνου ξυγκεκραμένος τοῦ ἐν τῇ φύσει 
ϑερμοῦ."" 

Τούτων οὖν ἐμπιπλάμενοι καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκ- 
πληττόμενοι τῆς ἐς πάντα σοφίας παμπόλλους ὁση- 

τὸ μέραι λόγους ἠρώτων, πολλοὺς δὲ καὶ αὐτοὶ ἠρω- 
ΧΙ τῶντο. τῆς μὲν οὖν διαλεκτικῆς ξυνουσίας ἄμφω 

μετεῖχον, τὰς δὲ ἀπορρήτους σπουδάς, αἷς ἀστρικὴν 
[ἢ] μαντείαν κατενόουν καὶ τὴν πρόγνωσιν ἐσπού- 180 
δαξον ϑυσιὼῶν τε ἥπτοντο καὶ κλήσεων, αἷς ϑεοὶ χαί- 

τ ρουσι, μόνον φησὶν ὁ Δάμις τὸν ᾿Απολλώνιον ξυμ- 
φιλοσοφεῖν τῷ ἸἸάρχα. καὶ ξυγγράψαι μὲν ἐκεῖϑεν 
περὶ μαντείας ἀστέρων βίβλους τέτταρας, ὧν καὶ 
Μοιφαγένης ἐπεμνήσϑη, ξυγγράψαι δὲ περὶ ϑυσιῶν 
καὶ ὡς ἄν τις ἑκάστῳ ϑεῷ προσφόρως τε καὶ κεχα- 

90 ρισμένως ϑύοι. τὰ μὲν δὴ τῶν ἀστέρων καὶ τὴν τοι- 
αὕτην μαντικὴν πᾶσαν ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπείαν ἡγοῦ- 
μαι φύσιν καὶ οὐδ᾽ εἰ κέκτηταί τις οἶδα, τὸ δὲ περὶ 
ϑυσιῶν ἐν πολλοῖς μὲν ἱεροῖς εὗρον, ἐν πολλαῖς δὲ 
πόλεσι, πολλοῖς δὲ ἀνδρῶν σοφῶν οἴκοις, καὶ τί ἄν 

95 τίς ἑρμηνεύοι αὐτὸ σεμνῶς ξυντεταγμένον καὶ κατὰ 
τὴν ἠχῶ τοῦ ἀνδρός; φησὶ δὲ ὁ ΖΔάμις καὶ δακτυ- 
λίους ἑπτὰ τὸν ᾿Ιάρχαν τῷ ᾿4πολλωνέῳ δοῦναι τῶν 
ἑπτὰ ἐπωνύμους ἀστέρων, οὖς φορεῖν τὸν ᾿Δπολλώ- 

ΧΩ ψίον κατὰ ἕνα πρὸς τὰ ὀνόματα τῶν ἡμερῶν. περὶ 

80) δὲ προγνώσεως λόγου αὐτοῖς ποτε ὄντος καὶ τοῦ 
᾿“πολλωνίου προσκειμένου τῇ σοφίᾳ ταύτῃ καὶ τὰς 
πλείους τῶν διαλέξεων ἐς τοῦτο ξυντείνοντος, ἐπαι- 



ΣΟΥ Στ Φ, ἀφ  ν “ 

ΤΙ, 48. Ρ. 61] ΤΎΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 111 

νῶν αὐτὸν ὁ Ἰάρχας ..οἵὗ μαντικῇ“ ἔφη ..χαίροντες. 

ὦ χφηστὲ ᾿Δἀπολλώνιε. ϑεῖοί τε ὑπ᾽ αὐτῆς γίγνονται 
καὶ πρὸς σωτηρίαν ἀνθρώπων πράττουσι. τὸ γάρ, 
ἃ χρὴ ἐς ϑεοῦ ἀφικόμενον εὐρέσϑαι, ταῦτα αὖ. ὦ 
χρηστέ, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ προιδέσϑαι προειπεῖν τε ἑτέροις, 
ἃ μήπω ἴσασι. πανολβίου τινὸς ἡγοῦμαι καὶ ταὐτὸν ( 
ἰσχύοντος τῷ ᾿Δπόλλωνι τῷ 4ελφικῷ. ἐπεὶ δὲ ἡ 
τέχνη τοὺς ἐς ϑεοῦ φοιτῶντας ἐπὶ τῷ χρήσασϑαι καϑα- 

181 ροὺς κελεύει βαδίζοντας φοιτῶν, ἢ ..ἔξυϑι τοῦ νεὼ“ 
πρὸς αὐτοὺς ἐρεῖ, δοκεῖ μοι καὶ τὸν προγνωσόμενον 10 
ἄνδρα ὑγιῶς ἑαυτοῦ ἔχειν καὶ μήτε κηλῖδα προσμε- 
μάχϑαι τῇ ψυχῇ μηδεμίαν μήτε οὐλὰς ἁμαρτημάτων 
ἐντετυπῶσϑαι τῇ γνώμῃ. καϑαρῶς δὲ αὐτὸν προφη- 
τεύειν ἑαυτοῦ καὶ τοῦ περὶ τῷ στέρνῳ τρίποδος 
συνιέντα. γεγωνότερον γὰρ οὕτω καὶ ἀληϑέστερον τ 
τὰ λόγια ἐχδώσει᾽ ὅϑεν οὐ χρὴ ϑαυμάζξειν. εἰ καὶ 
σὺ τὴν ἐπιστήμην ξυνείληφας τοσοῦτον ἐν τῇ ψυχῆ 
φέρων αἰϑέρα."“ καὶ χαριεντιξόμενος ἅμα πρὸς τὸν ΧΙ, 
Ζάμιν ,.σὺ δ᾽ οὐδὲν“ ἔφη ..προγιγνώσκεις. ᾿Ασσύριε, 
καὶ ταῦτα ξυνὼν ἀνδρὶ τοιούτῳ ;““ ««νὴ Δ᾽ ..“6 εἶπε 30 
οτά γε ἐμαυτῷ ἀναγκαῖα᾽ ἐπειδὴ γὰρ πρώτῳ ἐνέ- 
τυχον τῷ ᾿Δ4πολλωνίῳ τούτῳ καὶ σοφίας μοι ἔδοξε 
πλέως δεινότητός τε καὶ σωφροσύνης καὶ τοῦ καρτε- 
ρεῖν ὀρϑῶς, ἐπεὶ δὲ καὶ μνημοσύνην ἐν αὐτῷ εἶδον, 
πολυμαϑέστατόν τε καὶ φιλομαϑίας ἥττω. δαιμόνιόν 
τί μοι ἐγένετο. καὶ ξυγγενόμενος αὐτῷ σοφὸς μὲν 
ὠήϑην δόξειν ἐξ ἰδιώτου τε καὶ ἀσόφου. πεπαιδευ- 
μένος δὲ ἐκ βαρβάρου. ἑπόμενος δὲ αὐτῷ καὶ ξυσπου- 
δάξων ὄψεσϑαι μὲν Ἰνδούς. ὄψεσθαι δὲ ὑμᾶς, Ἕλ- 
λησί τε ἐπιμίξειν Ἕλλην ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενος. τὰ 80 
μὲν δὴ ὑμέτερα περὶ μεγάλων ὄντα Δελφοὺς ἡγεῖσϑε 
καὶ ΖΙωδώνην καὶ ὅ τι βούλεσϑε. τἀμὰ δέ, ἐπειδὴ 

οι 

τῷ δι 
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͵ ᾿ δι ΄ 9 ἤ {'. ᾽ 

Ζάμις μὲν ὁ προγιγνώσκων αὐτά, προγιγνώσκει ὃ 
ὑπὲρ αὑτοῦ μόνου. γραὸς ἔστω ἀγυρτρίας μαντευο- 

ΧΕΙ͂Ρ μένης ὑπὲρ προβατίων καὶ τῶν τοιούτων.“ ἐπὶ τού- 

ΧΗΥ͂ 

62 

τοις μὲν δὴ ἐγέλασαν οἵ σοφοὶ πάντες, καταστάντος 
5 δὲ τοῦ γέλωτος ἐπανῆγεν ὁ ̓ Ιάρχας ἐς τὸν περὶ τῆς 
μαντικῆς λόγον. καὶ πολλὰ μὲν αὐτὴν ἀγαϑὰ ἔλεγε 
τοὺς ἀνθρώπους εἰργάσϑαι, μέγιστον δὲ τὸ τῆς ἰατρι- 
κῆς δῶρον᾽ οὐ γὰρ ἄν ποτε τοὺς σοφοὺς ᾿“σκληπιά- 
δας ἐς ἐπιστήμην τούτου παρελθεῖν, εἰ μὴ παῖς 

το ᾿“πόλλωνος ᾿4σκληπιὸς γενόμενος καὶ κατὰ τὰς ἐκεί-- 
νου φήμας τε καὶ μαντείας ξυνϑεὶς τὰ πρόσφορα 133 
ταῖς νόσοις φάρμακα παισί τε ἑαυτοῦ παρέδωκε καὶ 

τοὺς ξυνόντας ἐδιδάξατο. τίνας μὲν δεῖ προσάγειν 

πόας ὑγροῖς ἕλκεσι, τίνας δὲ αὐχμηροῖς καὶ ξηροῖς 
18 ξυμμετρίας τε ποτίμων φαρμάκων, ὑφ᾽ ὧν ὕδεροι 

ἀποχετεύονται καὶ αἷμα ἴσχεται φϑόαι τε παύονται 

καὶ τὰ οὕτω κοῖλα. καὶ τὰ τῶν ἐοβόλων δὲ ἄκη καὶ 

τὸ τοῖς ἰοβόλοις αὐτοῖς ἐς πολλὰ τῶν νοσημάτων 

χρῆσϑαι τίς ἀφαιρήσεται τὴν μαντικήν; οὐ γάρ μοι 
0 δοκοῦσιν ἄνευ τῆς προγιγνωσκούσης σοφίας ϑαρσῆ- 

σαί ποτε ἄνϑρωποι τὰ πάντων ὀλεϑριώτατα ἀθυι δ 
κῶν ἐγκαταμῖξαι τοῖς σώξουσιν. 

ς 

Ἐπεὶ δὲ καὶ ὅδε ὁ λόγος ἀναγέγραπται τῷ Ζ4«- 

μιδι σπουδασϑεὶς ἐκεῖ περὶ τῶν ἐν ᾿Ινδοῖς μυϑολο- 

25 γουμένων ϑηρίων τε καὶ πηγῶν καὶ ἀνθρώπων, 
μηδ᾽ ἐμοὶ παραλειπέσϑω, καὶ γὰρ κέρδος (ἀν) εἴη 
μήτε πιστεύειν, μήτε ἀπιστεῖν πᾶσιν. ἤρετο γὰρ δὴ 
ὁ ᾿Δπολλώνιος .«ἔστι τι ξῷον ἐνταῦϑα μαρτιχόρας ; 
ὁ δὲ ἸΙάρχας .«καὶ τίνα“ ἔφη ««φύσιν τοῦ ξῷου τού- 

ϑοτου ἤκουσας; εἰκὸς γὰρ καὶ περὶ εἴδους αὐτοῦ (τι) 
λέγεσθαι." »».λέγεται εἶπε «μεγάλα καὶ ἄπιστα, 

; 5 50 ὧν ᾿ ᾿ 
τετράπουν μὲν γὰρ εἶναι αὐτό, τὴν κεφαλὴν δὲ 
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ἀνθρώπῳ εἰχάσϑαι, λέοντι δὲ ὁμοιῶσϑαι τὸ μέγεϑος. 
τὴν δὲ οὐρὰν τοῦ ϑηρίου τούτου πηχυαίας ἐκφέρειν 

, 9 ΄ Ἁ ᾿, τι , “, Γ 

καὶ ἀκανθώδεις τας τρίχας. ἃς βαλλειν ὥσπερ τοξεύ-- 

ματα ἐς τοὺς ϑηρῶντας αὐτό.“ ἐρομένου δὲ αὐτοῦ 
καὶ περὶ τοῦ χρυσοῦ ὕδατος. ὃ φασιν ἐκ πηγῆς βλύ- 
ξειν. καὶ περὶ τῆς ψήφου τῆς ἅπερ ἡ μαγνῆτις 

ς » 

ποιούσης ἀνθρώπων τε ὑπὸ γὴν οἰκούντων καὶ 
138 πυγμβρέων αὖ καὶ σχιαπόδων ὑπολαβὼν ὁ Ἰίάρχας 

»περὶ μὲν ἑῴων ἢ φυτῶν" εἶπεν ..ἢ πηγῶν. ὧν αὐ- 

τὸς ἐνταῦϑα ἥκων εἶδες, τί ἄν σοι λέγοιμι; σὸν γὰρ 

ἤδη νῦν ἐξηγεῖσϑαι αὐτὰ ἑτέροις ϑηρίον δὲ τοξεῦον 
Ὕ -" Ὶ ἩΝ ΒΩ ΕῚ - 2, Α ᾿ 

ἢ χρυσοῦ πηγας ὑδατος οὕπω ἐνταῦϑα ἤκουσα. περὶ Σ 

μέντοι τῆς ψήφου τῆς ἐπισπωμένης τε καὶ ξυνδού- 
σης ἑαυτῇ λίϑους ἑτέρας οὐ χρὴ ἀπιστεῖν" ἔστι γάρ 
σοι καὶ ἰδεῖν τὴν λίϑον καὶ ϑαυμάσαι τὰ ἐν αὐτῇ 
πάντα. γίγνεται μὲν γὰρ ἡ μεγίστη κατὰ ὄνυχα 
δακτύλου τούτου.“ δείξας τὸν ἑαυτοῦ ἀντίχειρα 
κυέσκεται δὲ ἐν γῇ κοίλῃ βάϑος ὁ ὶ τέ 5 τ γῇ κοίλῃ βάϑος ὀργυιαὶ τέτταρες, 

-" Ἁ 3 -» - , ς 

τοσοῦτον δὲ αὐτῇ περίεστι τοῦ πνεύματος. ὡς υὑποι- 
δεῖν τὴν γῆν καὶ κατὰ πολλὰ ῥήγνυσθαι κυισκομέ- : 

τὰ 91 ὦ “« ’, “« } “οὖν 2 " 
νης ἐν αὐτῇ τῆς λέϑου. μαστεῦσαι δὲ αὐτὴν οὐδενὶ 
ἔξεστιν, ἀποδιδράσκει γάρ. εἰ μὴ μετὰ λόγου ἀνα- 

ν . ς -- ’, Α ΄ Α ᾿ 

σπῶτο ἀλλ᾽ ἡμεῖς μόνοι τὰ μὲν δράσαντες. τὰ δὲ 
εἰπόντες ἀναιρούμεϑα τὴν παντάρβην᾽ ὄνομα γὰρ 
αὐτῇ τοῦτο. νύκτωρ μὲν οὖν ἡμέραν ἀναφαίνει, 
χαϑάπερ τὸ πῦρ, ἔστι γὰρ πυρσὴ καὶ ἀκτινώδης, εἰ 
δὲ μεϑ᾽ ἡμέραν ὁρῷτο, βάλλει τοὺς ὀφθαλμοὺς μαρ- 

»" Ἁ ν Φ τω -» - πε ΨΝ 

μαρυγαῖς μυρίαις. τὸ δὲ ἐν αὐτῇ φῶς πνεῦμα ἐστιν 
τὶ ᾿ » ξ, ὦ , 

ἀρρήτου ἰσχύος, πᾶν γὰρ τὸ ἐγγὺς ἐσποιεῖ αὐτῇ. τί 

λέγω τὸ ἐγγύς; ἔστι σοι λίϑους. ὁπόσας βούλει. κατα-: 
ποντῶσαί ποι ἢ τῶν ποταμῶν ἢ τῆς ϑαλάττης καὶ 

ν, 9. " 3 ΄ 2 , , φι ΑΙ. - 2) 
μηδὲ ἐγγὺς ἀλλήλων. ἀλλὰ σποράδας καὶ ὡς ἔτυχεν, 

ψι 

Ἂς 
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ἡ δὲ ἐς αὐτὰς καϑιμηϑεῖσα ξυλλέγεται πάσας τῇ 
τοῦ πνεύματος διαδόσει καὶ ὑποκείσονται αὐτῇ βο- 

ΧΙΥ͂Ι τρυδὸν αἵ λέϑοι, καϑάπερ σμῆνος.“ καὶ εἰπὼν 
ταῦτα ἔδειξε τὴν λίϑου αὐτήν τε καὶ ὁπόσα ἐργάξε- 

5 ται. τοὺς δὲ πυγμαίους οἰκεῖν μὲν ὑπογείους 9. κεῖ- 
σϑαι δὲ ὑπὲρ τὸν Γάγγην ξῶντας τρόπον, ὃς πᾶσιν 184 

“ ΄ Α 3 ’ Ἥ 

εἴρηται. σκιάποδας δὲ ἀνθρώπους ἡ μακροκεφάλους 
ἢ ὁπόσα Σκύλακος ξυγγραφαὶ περὶ τούτων ἄδουσιν, 
οὔτε ἄλλοσέ ποι βιοτεύειν τῆς γῆς οὔτε μὴν ἐν Ἰν- 

ΧΕΥ͂ΠΙ δοῖς. ὃν δ᾽ ὀρύττουσι χρυσὸν οἱ γρῦπες. πέτραι 
τ εἰσὶν οἷον σπινϑῆρσιν ἐστιγμέναι ταῖς τοῦ χρυσοῦ 

δανίσιν. ἃς λιϑοτομεῖ τὸ ϑηρίον τοῦτο τῇ τοῦ ῥάμ- 
φους ἰσχύι. τὼ γὰρ ϑηρία ταῦτα εἶναί τε ἐν ᾿Ινδοῖς 

ιν. δ ι ," »ς , ΄ ἜΕΘΑΤῈ καὶ ἵερους νομέζεσϑαι τοῦ Ἡλίου τεϑριππα τὲ αὐτῶν 
ς ᾿ Εν ,. ὦ ᾿ ᾿ [ 3 
ὑποξευγνύναι τοῖς ἀγάλμασι τοὺς τὸν Ἥλιον ἐν Ιν- 

δοῖς γράφοντας μέγεϑός τε καὶ ἀλκὴν εἰκάσϑαι αὐ- 
τοὺς τοῖς λέουσιν. ὑπὸ δὲ πλεονεξίας τῶν πτερῶν 
αὐτοῖς τε ἐκείνοις ἐπιτίϑεσθϑαι καὶ τῶν ἐλεφάντων 
δὲ καὶ δρακόντων ὑπερτέρους εἶναι. πέτονται δὲ 

» " 3 "ὦ . , » ι 
οο οὕπω μέγα. ἀλλ΄ ὅσον οὗ βραχυποροι ὄρννϑες. μὴ 

ἢ Ν Ὁ “ δ’ 39ὲ ς 3 5. Δῶδι τὺ ν 
γὰρ ἐπτιλῶσϑαι σφᾶς. ὡς ὄρνισι πάτριον, ἀλλ᾽ υμεσι 

τοὺς ταρσοὺς ὑφάνϑαι πυρσοῖς, ὡς εἶναι κυκλώσαν- 

τας πέτεσϑαί τε καὶ ἐκ μετεώρου μάχεσϑαι, τὴν 
68. τίγριν δὲ αὐτοῖς ἀνάλωτον εἶναι μόνην; ἐπειδὴ τὸ 
ΧΙΙΧ τάχος αὐτὴν ἐσποιεῖ τοῖς ἀνέμοις. καὶ τὸν φοίνικα 

2 

[Ξ σι 

[-:} 

ἥκοντα πέτεσϑαι μὲν ἐν τῇ ᾿Ινδικῇ τὸν χρόνον τοῦ- 
τον. εἶναι δὲ ἕνα ἐκδιδόμενον τῶν ἀκτένων καὶ χρυσῷ 
λάμποντα, μέγεϑος ἀετοῦ καὶ εἶδος, ἐς καλιάν τε 

Υ͂ Ἁ - 3 ’ - 

ἵξάνειν τὴν ἐκ τοῦ ἀρώματος ποιουμένην αὐτῷ πρὸς 
-»» - ᾿ ἼΝ “ον ΄ ἕ ᾽ Ξ 

ταῖς τοῦ Νείλου πηγαῖς. ἃ δὲ Αἰγύπτιοι περὶ αὐτοῦ 
Ψ» ε ᾽ “ ,ὔ 2 ἄδουσιν, ὡς ἐς Αἴγυπτον φέρεται, καὶ ἸΙνδοὶ ξυμ- 

δ Θ 

ὃὲ τὸν ὄρνιν τὸν διὰ πεντακοσίων ἐτῶν ἐς Αἱ ἴγυπτον 18 
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μαρτυροῦσι προσάδοντες τῷ λόγῳ τὸ τὸν φοίνικα 
τὸν ἐν τῇ καλιᾷ τηκόμενον προπεμπτηρίους ὕμνους 
αὑτῷ ἄδειν. τουτὶ δὲ καὶ τοὺς κύκνους φασὶ δρᾶν 
οἱ σοφώτερον αὐτῶν ἀκούοντες. 

Τοιαίδε μὲν αἷ πρὸς τοὺς σοφοὺς ξυνουσίαι 
᾿Δ“πολλωνίῳ ἐγένοντο μηνῶν τεττάρων ἐκεῖ διατρί- 
ψαντι καὶ ξυλλαβόντι λόγους φανερούς τε καὶ ἀπορ- 
ρήτους πάντας, ἐπεὶ δὲ ἐξελαύνειν ἐβούλετο. τὸν μὲν 
ἡγεμόνα καὶ τὰς καμήλους πείϑουσιν αὐτὸν ἀποπέμ-- 
ψαι τῷ Φραώτῃ μετ᾽ ἐπιστολῆς, αὐτοὶ δὲ ἡγεμόνα 
ἕτερον καὶ καμήλους δόντες προέπεμπον αὐτὸν εὐ- 
δαιμονίζοντες αὑτούς τε κἀκεῖνον. ἀσπασάμενοι δὲ 
τὸν ᾿4πολλώνιον καὶ ϑεὸν τοῖς πολλοῖς εἶναι δόξειν 
οὐ τεϑνεῶτα μόνον, ἀλλὰ καὶ ξῶντα φήσαντες αὐτοὶ 
μὲν ὑπέστρεψαν ἐς τὸ φροντιστήριον ἢ ἐπιστρεφόμενοι 
πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ δηλοῦντες. ὅτι ἄκοντες αὐτοῦ 
ἀπαλλάττονται, ὁ δὲ ᾿ἀπολλώνιος ἐν δεξιᾷ μὲν τὸν 
Γάγγην ἔχων, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὸν Ὕφασιν κατῇει ἐπὶ 
τὴν ϑάλατταν ἡμερῶν δέκα ὁδὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ὄχϑου. 
κατιοῦσι δ᾽ αὐτοῖς πολλαὶ μὲν στρουϑοὶ ἐφαένοντο. 
πολλοὶ δὲ ἄγριοι βόες, πολλοὶ δὲ ὄνοι καὶ λέοντες 
καὶ παρδάλεις καὶ τίγρεις καὶ πυιϑήκων γένος ἕτερον 

παρὰ τοὺς ἐν ταῖς πεπερίσι, μέλανές τε γὰρ καὶ λά- 
180 σιοι ἦσαν καὶ τὰ εἴδη κύνειοι καὶ σμικροῖς ἀνθρώ- 

ποις ἴσοι. διαλεγόμενοι δὲ περὶ τῶν ὁρωμένων. ὁποῖα 
εἰώϑεσαν, ἀφίκοντο ἐπὶ τὴν ϑάλατταν. ἐν ἡ κατε- 
σκεύαστο ἐμπόρια μικρά, καὶ πλοῖα δὲ ἐν αὐτοῖς ὥρ- 
μεν πορϑμεῖα παραπλήσια τοῖς Τυρρηνοῖς. τὴν δὲ 
ϑάλατταν τὴν Ἐρυϑρὰν εἶναι μὲν κυανωτάτην, ὠνο- 
μάσϑαι δέ, ὡς εἶπον, ἀπὸ Ἐρύϑρα βασιλέως. ὃς ἐπω- 
νόμασεν ἑαυτὸν ἐκείνῳ τῷ πελάγει. ἐνταῦϑα ἥκων 
τὰς μὲν καμήλους ἀπέπεμψε τω ̓ Ιάρχᾳ μετ᾽ ἐπιστολῆς᾽ 

ὅ 

20 

το οι 

᾿ 

ΠΙ 



- 
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.»Απολλώνιος ᾿Ιάρχα καὶ (τοῖς) ἑτέροις σοφοῖς χαίρειν. 

ἀφικομένῳ μοι πεξῇ πρὸς ὑμᾶς δεδώκατε τὴν ϑά- 
λατταν, ἀλλὰ καὶ σοφίας τῆς ἐν ὑμῖν κοινωνήσαντες 

δεδώκατε καὶ διὰ τοῦ οὐρανοῦ πορεύεσϑαι. μεμνή-- 
5 σομαι τούτων καὶ πρὸς Ἕλληνας κοινωνήσω τε λόγων 
ὡς παροῦσιν ὑμῖν, εἰ μὴ μάτην ἔπιον τοῦ Ταντάλου. 

{Π ἔρρωσϑε ἀγαϑοὶ φιλόσοφοι.“ αὐτὸς δὲ ἐπιβὰς νεὼς 
ἐχομίξετο λείῳ καὶ εὐφόρῳ πνεύματι ϑαυμάξων τὸ 
στόμα τοῦ Ὑφάσιδος, ὡς φοβερῶς δι᾿ αὐτοῦ ἐκχεῖ- 

ιτὸ ται τελευτῶν γάρ, ὡς ἔφην, ἐς χωρία πετρώδη καὶ 
στενὰ καὶ κρημνοὺς ἐκπίπτει, δι᾿ ὧν καταρφηγνὺς 
ἐς τὴν ϑάλατταν ἑνὶ στόματι χαλεπὸς δοκεῖ τοῖς ἄγαν 

τῇ γῆ προσκειμένοις. 
1.11 Καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ Ἰνδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι, 131 

ιὸ πόλιν δὲ ἐπ᾿ αὐτοῦ κεῖσϑαι Πάταλα περίρρυτον τῷ 

Ἰνδῷ, ἐς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ ᾿ἡλεξάνδρου ἐλϑεῖν, ᾧ 

ναύαρχον ἐπιτετάχϑαι Νέαρχον οὐκ ἀγύμναστον τῆς 

ϑαλαττίου τάξεως. ἃ δὲ Ὀρϑαγόρα περὶ τῆς Ἔρυ- 
064 ϑρᾶς εἴρηται. καὶ ὅτι μήτε ἡ ἄρκτος ἐν αὐτῇ φαί- 

90 Ψοίτο, μήτε σημαίνοιντο τὴν μεσημβρίαν οἱ πλέοντες 
οἵ τε ἐπίδηλοι τῶν ἀστέρων ἐξαλλάττοιεν τῆς ἑαυτῶν 
τάξεως. δοκεῖ καὶ Ζάμιδι, καὶ χρὴ πιστεύειν ὑγιῶς 
τε καὶ κατὰ τὸν ἐκεῖ οὐρανὸν εἰρῆσϑαι ταῦτα. μνη- 
μονεύουσι καὶ νήσου μικρᾶς, ἣ ὄνομα εἶναι Βίβλον, 

95. ἐν ἧ [τὸ τοῦ κογχυλίου μέγεϑος καὶ] οἵ μύες ὄστρεά 
τε καὶ τὰ τοιαῦτα δεκαπλάσια τῶν Ἑλληνικῶν τὸ 
μέγεϑος ταῖς πέτραις προσπέφυκεν. ἁλίσκεται δὲ 
καὶ λέϑος ἐκεῖ μαργαρὶς ἐν ὀστράκῳ λευκῷ καρδίας 
τόπον ἔχουσα τῷ ὀστρέῳ. 

ΤΥ Κατασχεῖν δέ φασι καὶ ἐς Πηγάδας τῆς τῶν 
ει Φρειτῶν χώρας, οἱ δὲ ᾿ϑρεῖται, χαλκαῖ μὲν αὐτοῖς 

αἷ πέτραι, χαλκῆ δὲ ἡ ψάμμος, χαλκοῦν δὲ ψῆγμα 138 
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οἵ ποταμοὶ ἄγουσι. χρυσῖτιν δὲ ἡγοῦνται τὴν γὴν 
διὰ τὴν εὐγένειαν τοῦ χαλκοῦ. 

Φασὶ δὲ καὶ τοῖς ᾿Ιχϑυοφάγοις ἐντυχεῖν, οἷς πό- ΤΥ 
λιν εἶναι Στόβηρα, διφϑέρας δὲ τούτους ἐνῆφϑαι 
μεγίστων ἰχϑύων. καὶ τὰ πρόβατα τὰ ἐκείνῃ ἰχϑυ- 
ὥδη εἶναι καὶ φαγεῖν ἄτοπα, τοὺς γὰρ ποιμένας 
βόσκειν αὐτὰ τοῖς ἰχϑύσιν, ὥσπερ ἐν Καρίᾳ τοῖς σύ- 
κοις. Καρμανοὶ δὲ ᾿Ινδοὶ γένος ἥμερον εὔιχϑυν οὕτω 
νέμονται ϑάλατταν. ὡς μηδ᾽ ἀποϑέτους ποιεῖσϑαι 
τοὺς ἰχϑῦς, μηδέ, ὥσπερ ὁ Πόντος. ταριχεύειν, ἀλλ᾽ τὸ 
ὀλίγους μὲν αὐτῶν ἀποδίδοσθαι, τοὺς δὲ πολλοὺς 
ἀσπαίροντας ἀποδιδόναι τῇ ϑαλάττῃ. 

Προσπλεῦσαί φασι καὶ Βαλάροις. ἐμπόριον δὲ ΤΙΥΙ 
εἶναι τὰ Βάλαρα μεστὸν μυρρινῶν τε καὶ φοινέκων 
καὶ δάφνας ἐν αὐτῷ ἰδεῖν καὶ πηγαῖς διαρρεῖσϑαι ιτ5 
τὸ χωρίον. κῆποι δὲ ὁπόσοι τρωκτοὶ καὶ ὁπόσοι ἀν- 
ϑέων κῆποι, βρύειν αὐτὸ καὶ λιμένας μεστοὺς γαλή- 
νης ἐν αὐτῷ εἶναι. προκεῖσϑαι δὲ τοῦ χωρίου τού- 
τον νῆσον ἱεραν, ἣν καλεῖσϑαι Σέληρα καὶ στάδια 
μὲν ἑκατὸν εἶναι τῷ πορϑμῶ. νηρηΐίδα δὲ οἰκεῖν ἐν 30 
αὐτῇ δεινὴν δαίμονα, πολλοὺς γὰρ τῶν πλεόντων 
ἁρπάζειν καὶ μηδὲ ταῖς ναυσὶ ξυγχωρεῖν πεῖσμα ἐκ 
τῆς νήσου βάλλεσϑαι. 

ἄξιον δὲ μηδὲ τὸν περὶ τῆς ἑτέρας μαργαρίτιδος ΠΥΠ 

παρελϑεῖν λόγον. ἐπεὶ μηδὲ ᾿Ζ“πολλωνίῳ μειρακιώ- 25 

δης ἔδοξεν. ἀλλὰ πλάττεται ἥδιστος καὶ τῶν ἐν τῇ 

ϑαλαττουργίᾳ ϑαυμασιώτατος. τὰ γὰρ τετραμμένα 
τῆς νήσου πρὸς τὸ πέλαγός ἐστι μὲν ἄπειρος πυϑμὴν 
ϑαλάττης. φέρει δὲ ὄστρεον ἐν ἐλύτρῳ λευκῷ μεστὸν 

89 πιμελῆς, οὐδὲ γὰρ λίϑον φύει οὐδένα. γαλήνην δὲ 
ἐπιφυλάξαντες καὶ τὴν ϑάλατταν αὐτοὶ λεάναντες. 
τουτὶ δὲ ἡ τοῦ ἐλαίου ἐπιρροὴ πράττει. καταδύεταί 

σι 

9: “] 
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τις ἐπὶ τὴν ϑήραν τοῦ ὀστρέου τὰ μὲν ἄλλα κατε- 
σχευασμένος, ὥσπερ οἵ τὰς σπογγιὰς κείροντες, 
ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ πλινϑὶς σιδηρᾶ καὶ ἀλάβαστρος 
μύρου. παριξήσας οὖν ὁ ̓ Ινδὸς τῷ ὀστρέῳ δέλεαρ 

065 παὐτοῦ τὸ μύρον ποιεῖται. τὸ δὲ ἀνοίγνυταί τε καὶ 
μεϑύει ὑπ᾽ αὐτοῦ. κέντρῳ δὲ διελαϑὲν ἀποπτύει 
τὸν ἰχῶρα. ὁ δὲ ἐκδέχεται αὐτὸν τῇ πλινϑέδι τύ- 
πους ὀρωρυγμένῃ. λιϑοῦται δὲ τὸ ἐντεῦϑεν καὶ 
ῥυϑμίζξεται. καϑάπερ ἡ φύσει μαργαρὶς κἄστιν ἡ 

τὸ μαργαρὶς αἷμα λευκὸν ἐξ ἐρυϑρᾶς τῆς ϑαλάττης. 
ἐπιτίϑεσϑαι δὲ τῇ ϑήρᾳ ταύτῃ καὶ τοὺς ᾿4ραβίους 
φασὶν ἀντιπέρας οἰκοῦντας. τὸ δὲ ἐντεῦϑεν ϑη- 
ριώδη μὲν τὴν ϑάλατταν εἶναι πᾶσαν. ἀγελάζεσϑαι 
δὲ ἐν αὐτῇ τὰ κήτη, τὰς δὲ ναῦς ἔρυμα τούτου κω- 

1 δωνοφορεῖν κατὰ πρύμναν τε καὶ πρῷραν, τὴν δὲ 
ἠχὼ ἐκπλήττειν τὰ ϑηρία, καὶ μὴ ἐᾶν ἐμπελάξειν 
ταῖς ναυσί. 

ΤΠ Υ͂ΠΙ Καταπλεύσαντες δὲ ἐς τὰς ἐκβολὰς τοῦ Εὐ- 

φράτου φασὶν ἐς Βαβυλῶνα δι᾽ αὐτοῦ ἀναπλεῦσαι 
9 παρὰ τὸν Οὐαρδάνην. καὶ τυχόντες αὐτοῦ οἵου 

ἐγίγνωσκον, ἐπὶ τὴν Νῖνον ἐλϑεῖν αὖϑις. καὶ τῆς 
᾿Αντιοχείας συνήϑως ὑβριξούσης καὶ μηδὲν τῶν Ἑλ- 
ληνικῶν ἐσπουδακυίας ἐπὶ ϑάλαττάν τε καταβῆναι 
τὴν ἐπὶ Σελεύκειαν νεώς τε ἐπιτυχόντες προσπλεῦ- 

5 σαι Κύπρῳ κατὰ τὴν Πάφον, οὗ τὸ τῆς ᾿ἀφροδίτης 
ἔδος. ὃ ξυμβολικῶς ἱδρυμένον ϑαυμάσαι τὸν ᾽4πολ- 
λώνιον, καὶ πολλὰ τοὺς ἱερέας ἐς τὴν ὁσίαν τοῦ 
ἱεροῦ διδαξάμενον ἐς ᾿Ιωνίαν πλεῦσαι ϑαυμαζόμε- 
νον ἱκανῶς καὶ μεγάλων ἀξιούμενον παρὰ τοῖς τὴν 

38. σοφίαν τιμῶσιν. 



δ θν.. ὁ Ὁ ἫΨ ΝΗ 
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Ρ: 

535 2 ΄ “Ὁ Ἐπεὶ δὲ εἶδον τὸν ἄνδρα ἐν ᾿Ιωνία παρελϑόντα 
Ε Ν᾿ ἐἷὰἐνἶἾἮ 2 φ«Χ δ Ἷ " Ὁ ΡΞ ο 

ἐς τὴν Ἔφεσον. οὐδὲ οἱ βάναυσοι ἔτι πρὸς ταῖς ἕαυ- 
ὅν Ξ ᾽ Σ 

τῶν τέχναις ἦσαν, ἀλλ᾽ ἠκολούϑουν ὁ μὲν σοφίας. 
ξ ΄ 

ὁ δὲ εἴδους. ὁ δὲ διαίτης, ὁ δὲ σχήματος. οἱ δὲ πάν- 
τῶν ὁμοῦ ϑαυμασταὶ ὄντες, λόγοι τε περὶ αὐτοῦ 
ἐφοίτων οἱ μὲν ἐκ τοῦ Κολοφῶνι μαντείου κοινωνὸν 
τῆς ἑαυτοῦ σοφίας καὶ ἀτεχμῶς σοφὸν καὶ τὰ τοι- 
αὔτα τὸν ἄνδρα ἄδοντες. οἵ δὲ ἐκ ΖΔιδύμων. οἱ δὲ 
ἐκ τοῦ περὶ τὸ Πέργαμον ἱεροῦ. πολλοὺς γὰρ τῶν 
ὑγιείας δεομένων ὁ ϑεὸς ἐχέλευσε προσφοιτᾶν τῷ τὸ 
᾿Δπολλωνίῳ. τουτὶ γὰρ αὐτός τε βούλεσϑαι καὶ δο- 
κεῖν ταῖς Μοίραις. ἐφοίτων καὶ πρεσβεῖαι πρὸς αὐ- 
τὸν ἐκ τῶν πόλεων ξένον τε αὐτὸν ἡγούμενοι καὶ 

[4 βίου ξύμβουλον βωμῶν τε ἱδρύσεως καὶ ἀγαλμάτων. 
ς δ δ ΄ ν κ 2 ΄ ι ἃ ς2 
ὁ δὲ ἕκαστα τούτων τὰ μὲν ἐπιστέλλων. τὰ δὲ ἀφιξε- 
σϑαι φάσκων διωρϑοῦτο. πρεσβευσαμένης δὲ καὶ 
τῆς Σμύρνης καὶ ὅ τι μὲν δέοιτο οὐκ εἰπούσης, ἔκλι- 
παρούσης δὲ ἀφικέσϑαι, ἤρετο τὸν πρεσβευτήν, ὃ τι 

3 »" , δ »" 2 « ((ζ( »" » 2 ν» (ςς αὐτοῦ δέοιντο. ὁ δὲ ..ἰδεῖν“ ἔφη ..καὶ ὀφϑῆναι. 
τ Ξ- Ξ 

ὁ δὲ ᾿Ζπολλώνιος «ἀφίξομαι εἶπε ..«δοίητε δέ, ὦ 30 
» - 3 ΄ 

“Μοῦσαι, καὶ ἐρασϑῆναι ἀλλήλων.“ 
Ἁ Α Α , ᾿ ἊΝ 3 ι »" 

Τὴν μὲν δὴ διάλεξιν τὴν πρώτην ἅπο τῆς χρη- 
- » 3 , 9 

πῖδος τοῦ νεὼ πρὸς τοὺς Ἐφεσίους διελέχϑη. οὐχ 
Ω . ἘΣ ΘΕ " » ᾿ ᾿» Ἄς τὴν 
ὥσπερ οὗ Σωκρατικοί, ἄλλα τῶν μὲν ἄλλων ἀπάγων 

τε καὶ ἀποσπουδάξων. φιλοσοφίᾳ δὲ μόνῃ ξυμβου- 95 
λεύων προσέχειν καὶ σπουδῆς ἐμπιπλάναι τὴν Ἔφε- 

» ε ΄ 

σον μᾶλλον ἢ ῥαϑυμίας τε καὶ ἀγερωχίας, οπόσην 
τ » εὗρεν᾽ ὀρχηστῶν γὰρ ἡττημένοι καὶ πρὸς πυρρέχαις 

αὐτοὶ ὄντες αὐλῶν μὲν πάντα μεστὰ ἣν. μεστὰ δὲ 
΄ ς Α ΄, 

ἀνδρογύνων. μεστὰ δὲ κτύπων᾽ 0 δὲ καίτοι μετα- 30 

σι 

- σι 
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, »" 2 , ἡ ἀν δι .- 3.ῳ,.»» 

ϑεμένων τῶν Ἐφεσίων πρὸς αὐτὸν οὐκ ἠξίου περιο- 
τ Ρ ᾽ γΑ 

ρᾶν ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐξήρει αὐτὰ καὶ διέβαλλε τοῖς πολ- 
1 λοῖς. τὰς δὲ ἄλλας διαλέξεις περὶ τὰ ἄλση τὰ ἐν τοῖς 

ξυστοῖς δρόμοις ἐποιεῖτο, διαλεγομένου δέ ποτε περὶ 
, ᾿" 4 [κ᾿ ᾿ , 3 ΄ ς 

κοινωνίας καὶ διδάσκοντος. ὁτι χρὴ τρέφειν τε ἀλλη- 14: 
λους καὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων τρέφεσϑαι, στρουϑοὶ μὲν ἐκά- 

» - - Ἂ » 

ϑηντο ἐπὶ τῶν δένδρων σιωπῶντες. εἷς δὲ αὐτῶν 

προσπετόμενος ἐβόα. παρακελεύεσϑαί τι δοκῶν τοῖς 
ἄλλοις. οἱ δέ, ὡς ἤκουσαν. αὐτοί τε ἀνέκραγον καὶ 
93 3 , ς Ν Ὁ σοι ς ε κὐδν, ᾿ 
ἀρϑέντες ἐπέτοντο ὑπὸ τῷ ἑνί. ὁ μὲν δὴ Απολλω- 

νιος εἴχετο τοῦ λόγου γιγνώσκων μέν. ἐφ᾽ ὅ τι οἵ 
στρουϑοὶ πέτοιντο. πρὸς δὲ τοὺς πολλοὺς οὐχ ἑρμη- 

᾿ 2 Γ ᾽ ᾿ Ν ἘΦ , ᾽ Ν ’ " 

νευῶν αὔτο, ἐπεὶ δὲ ἀνέβλεψαν ἐς αὐτοὺς πάντες καὶ 

ἀνοήτως ἔνιοι τερατῶδες αὐτὸ ἐνόμισαν, παραλλάξας 
ὁ ̓ Απολλώνιος τοῦ λόγου ..παῖς““ εἶπεν ,.ὥλισϑεν 
ἀπάγων πυροὺς ἐν σκάφῃ καὶ κακῶς αὐτοὺς ξυλ- 
λεξάμενος αὐτὸς μὲν ἀπελήλυϑε. πολλοὺς δ᾽ ἐσκε- 
δασμένους ἀπολέλοιπεν ἐν στενωπῷ τῷ δεῖνι, ὁ δὲ 
στρουϑὸς παρατυχὼν οὗτος πρόξενος τοῖς ἄλλοις ἥκει 

τὰ ᾿ Ἂ ᾽ 
99) τοῦ ἑρμαίου καὶ ποιεῖται αὐτοὺς ξυσσίτους.““ οἷ μὲν 

᾿ δ πα Ά5, , ΄ ἌΧ Ν » » 
δὴ πλεῖστοι τῶν ἀκροωμένων δρόμῳ ἐπὶ τοῦτο ὥχον- 

ς ἘῸΝ 4 ν Ἁ ἥ , , 

το. ὁ δὲ ᾿Απολλώνιος πρὸς τοὺς παροντᾶς διῇει τὸν 

λόγον, ὃν περὶ τῆς κοινωνίας προὔϑετο, καὶ ἐπειδὴ 
᾿] » 

ἀφέκοντο βοῶντές τε καὶ μεστοὶ ϑαύματος ..οἵ μὲν 
κα ἢ ε΄ γι ς 2 » , 3 , 

55 στρουϑοι"" εἶπεν ,..«Ορᾶτε, ὡς ἐπιμελοῦνταί τε ἀλληλῶν 
καὶ κοινωνέᾳ χαίρουσιν, ἡμεῖς δὲ οὐκ ἀξιοῦμεν, ἀλλὰ 

τι να ᾿" »"͵ κἂν κοινωνοῦντα ἑτέροις ἴδωμεν. ἐκεῖνον μὲν ἀσω-- 
τίαν καὶ τρυφὴν καὶ τὰ τοιαῦτα ἡγούμεϑα, τοὺς δὲ 
ς » 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τρεφομένους παρασίτους τε καὶ κόλακας 
, ᾿ , ν 2 2. δι Ν ς , 

80 φαμέν. καὶ τί λοιπὸν ἀλλ΄ ἢ ξυγκλείσαντας αὕὔτους, 

ὥσπερ τοὺς σιτευομένους τῶν ὀρνέϑων, ἐν σκότῳ 
» 

γαστρίζεσϑαι. μέχρις ἂν διαρραγῶμεν παχυνόμενοι ; “ 

οι 

1 ς 

- σι 
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“Δοιμοῦ δὲ ὑφέρποντος τὴν Ἔφεσον καὶ οὔπω ΤΥ 
ἀνοιδούσης τῆς νόσου ξυνῆχε μὲν ὁ ̓ Δἀπολλώνιος τῆς 
προσβολῆς. ξυνεὶς δὲ προὔλεγε πολλαχοῦ τε τῶν δια- 

λέξεων ..ὦ γῆ. μένε ὁμοία,“ καὶ τοιαῦτα ἐπεφϑέγγετο 
1418 ξὺν ἀπειλῇ «τούσδε σῶξε“" καὶ ..οὐ παρελεύσῃ ἐν- 

ταῦϑα.““ οἱ δ᾽ οὐ προσεῖχον καὶ τερατολογίαν τὰ 
τοιαῦτα ὥοντο τοσῶδε μᾶλλον, ὅσῳ καὶ ἐς πάντα τὰ 
ἱερὰ φοιτῶν ἀποτρέπειν αὐτὸ ἐδόκει καὶ ἀπεύχεσθαι. 
ἐπεὶ δὲ ἀνοήτως εἶχον τοῦ πάϑους. ἐκείνοις μὲν οὐ- 
δὲν ὥετο δεῖν ἐπαρκεῖν ἔτι, τὴν δὲ ἄλλην Ἰωνίαν 
περιήει διορϑούμενος τὰ παρ᾽ ἑχάστοις καὶ διαλεγό- 
μένος ἀεί τι σωτήριον τοῖς παροῦσιν. 

᾿ἀφικνουμένῳ δὲ αὐτῷ ἐς τὴν Σμύρναν προσα- Υ͂ 
πήντων μὲν οἵ Ἴωνες. καὶ γὰρ ἔτυχον Πανιώνια 
ϑύοντες, ἀναγνοὺς δὲ καὶ ψήφισμα Ἰωνικόν, ἐν ᾧ τ 
ἐδέοντο αὐτοῦ κοινωνῆσαί σφισι τοῦ ξυλλόγου, καὶ 
ὀνόματι προστυχὼν ἥκιστα Ιωνικῷ, “ούκουλλος γάρ 
τις ἐπεγέγραπτο τῇ γνώμῃ, πέμπει ἐπιστολὴν ἐς τὸ 

144 κοινὸν αὐτῶν ἐπίπληξιν ποιούμενος περὶ τοῦ βαρ- 
βαρισμοῦ τούτου καὶ γὰρ δὴ καὶ Φαβρίέκιον καὶ 30 
τοιούτους ἑτέρους ἐν τοῖς ἐψηφισμένοις εὗρεν. ὡς 
μὲν οὖν ἐρρωμένως ἐπέπληξε. δηλοῖ ἡ περὶ τούτου 
ἐπιστολή. παφελϑὼν δὲ ἐπ᾽ ἄλλης ἡμέρας ἐς τοὺς ὟἹ 
Ἴωνας, τίς" ἔφη τ κρατὴρ οὗτος :“΄ οἱ δὲ ἔφασαν 
ῳἰΠΠανιώνιος.““ ἀρυσάμενος οὖν καὶ σπείσας. «οὐ 3 
ϑεοί,““ εἶπεν ,᾿Ιώνων ἡγεμόνες. δοίητε τῇ καλῇ ἀποι- 
κίᾳ ταύτῃ ϑαλάττῃ ἀσφαλεῖ χρῆσϑαι καὶ μηδὲν τῇ 
γῇ κακὸν ἐξ αὐτῆς προσκωμάσαι. μηδ᾽ ΔΑἰγαίωνα 
σεισίχϑονα τινάξαι ποτὲ τὰς πόλεις.“ τοιαῦτα ἐπε- 

ϑείαξε προορῶν. οἶμαι, τὰ χρόνοις ὕστερον περί τε 80 ΟἿ 
Σμύρναν περί τε Μίλητον περί τε Χίον καὶ Σάμον 
καὶ πολλὰς τῶν ᾿Ιάδων ξυμβάντα. 

οι 

μ 0 

ζι 
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ΥΙ Σπουδῇ δὲ ὁρῶν τοὺς Σμυρναίους ἁπάντων 14ὅ 
ἁπτομένους λόγων ἐπερρώννυε καὶ σπουδαιοτέρους 
ἐποίει. φρονεῖν τὲ ἐκέλευεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ 
τῷ τῆς πόλεως εἴδει. καὶ γάρ. εἰ καὶ καλλίστη πό- 

5 λεων. ὁπόσαι ὑπὸ ἡλίῳ εἰσί, καὶ τὸ πέλαγος οἴκει-- 
οὔται, ξεφύρου τε πηγὰς ἔχει. ἀλλ᾽ ἀνδράσιν ἐστε- 
φανῶσϑαι αὐτὴν ἥδιον ἢ στοαῖς τε καὶ γραφαῖς καὶ 
χρυσῷ πλείονι τοῦ ἢ ὄντος. τὰ μὲν γὰρ οἰκοδομήματα 
ἐπὶ ταὐτοῦ μένειν οὐδαμοῦ ὁρώμενα πλὴν ἐκείνου 

τοῦ μέρους τῆς γῆς. ἐν ᾧ ἔστιν, ἄνδρας δὲ ἀγαϑοὺς 
πανταχοῦ μὲν ὁρᾶσϑαι; πανταχοῦ δὲ φϑέγγεσϑαι., 
τὴν δὲ πόλιν. ἧς γεγόνασιν. ἀποφαίνειν τοσαύτην, 
ὅσοι περ αὐτοὶ γῆν ἐπελϑεῖν δύνανται. ἔλεγε δὲ τὰς 
μὲν πόλεις τὰς οὕτω καλὰς ἐοικέναι τῷ τοῦ Διὸς 

ι ἀγάλματι, ὃς ἐν Ὀλυμπίᾳ τῷ Φειδίέᾳ ἐκπεποέηται, 
καϑῆσϑαι γὰρ αὐτὸ --- οὕτως τῶ δημιουργῷ ἔδοξε 
- τοὺς δὲ ἄνδρας ἐπὶ πάντα ἥκοντας μηδὲν ἀπεοι- 
κέναι τοῦ Ὁμηρείου Διός. ὃς ἐν πολλαῖς ἐδέαις Ὁμή- 
ρῷ πεποίηται ϑαυμασιώτερον ξυγκείμενος τοῦ ἐλε- 

φαντίνου᾽ τὸν μὲν γὰρ ἐν γῇ φαένεσϑαι, τὸν δὲ ἐς 
πάντα ἐν τῷ οὐρανῷ ὑπονοεῖσθϑαι. 

ΥΙΙ Καὶ μὴν καὶ περὶ τοῦ πῶς ἂν πόλεις ἀσφαλῶς 
οἰκοῖντο ξυνεφιλοσόφει τοῖς “Σμυρναίοις. διαφερομέ- 
νους ὁρῶν ἀλλήλοις καὶ μὴ ξυγκειμένους τὰς γνώ- 

ο5 μας᾽ ἔλεγε γὰρ δὴ τὴν ὀρϑῶς οἰχησομένην πόλιν 
ὁμονοίας στασιαξζούσης δεῖσϑαι. τούτου δὲ ἀπιϑάνως 
τε καὶ οὐκ ἐς τὸ ἀκόλουϑον εἰρῆσϑαι δόξαντος, ξυν- 
εὶς ὁ ̓ 4πολλώνιος, ὅτι μὴ ἕπονται οἵ πολλοὶ τῷ λόγῳ 
"λευκὸν μὲν“ ἔφη ..καὶ μέλαν οὐκ ἄν ποτε ταὐτὸν 

80 γένοιτο. οὐδ᾽ ἂν τῷ γλυκεῖ τὸ πικρὸν ὑγιῶς ξυγκρα- 
ϑείη, ὁμόνοια δὲ στασιάσει σωτηρίας ἕνεκα τῶν πό- 146 
λεων. ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτον ἡγώμεϑα᾽ στάσις ἡ μὲν 

1 Φ 

2 [-- 



ΙΥ͂, 9. ν. 68] ΤΎΛΔΝΕΑΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, 129 

ἐπὶ ξίφη καὶ τὸ καταλιϑοῦν ἀλλήλους ἄγουσα ἀπέστω 
΄ τ ΄, Ξ. ΄ . Γ; 

πόλεως: ῃ παιδοτροφίας τὲ δεῖ καὶ νόμων καὶ ἀν- 
- ΠῚ ἕ φύσα ’ δ... 6 Ἁ 

δρῶν, ἐφ΄ οἷς λόγοι καὶ ἔργα, φιλοτιμία δὲ ἡ πρὸς 
3 ΄ ξ ᾿ -»" -» -» κ᾿ ς 

ἀλλήλους ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ καὶ πῶς ἂν ὁ μὲν γνώμης 
᾿" ΄ ς ᾽ ΓΟ] ,᾿ 3 - 

εἴποι βελτίω γνώμην ὁ ὃ ἑτέρου ἄμεινον ἀρχῆς 
προσταΐίη. ὁ δὲ πρεσβεύυσειεν. ὁ δ΄ ἐξοικοδομήσαιτο 
λαμπρότερον τῆς ἑτέρου ἐπιστατείας, ἔρις, οἶμαι, αὕτη 
3 } , ᾿] Υ ε “ »" 

ἀγαϑὴ καὶ στάσις πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. 
. 35- "» ᾽ ΄ ᾽ ἢ Ξ ΄ 

τὸ δ ἄλλον ἄλλο ἐπιτηδευοντὰας ἐς τὸ τῆς πολεῶς 
» ; ΄,Ἱ Α ᾿, 2ς. 7 

ὄφελος ξυμφέρειν “ακεδαιμονίοις μὲν εὔηϑες ἐδόκει 
πάλαι, τὰ γὰρ πολεμικὰ ἐξεπονεῖτό (σφισι) καὶ ἐς 

» [χ 

τοῦτο ἔρρωντο πάντες καὶ τούτου μόνου ἥπτοντο. 
ἐμοὶ δ᾽ ἄριστον δοκεῖ τὸ πράττειν ἕκαστον. ὃ τι 
ΞΞ .ὦ ΄ 3 ι ᾿ 4}: ἢ 

οἶδὲ καὶ ὁ τι δύναται. εἰ γὰρ ὁ μὲν ἀπὸ δημαγω- 
,ἷ ΄ ς Ἂν Ὅς ἢ ΄ ς ἢ, δοῦν ἢ - γέας ϑαυμασϑήσεται, ὁ δὲ ἀπὸ σοφίας. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ 

ἐς τὸ κοινὸν πλουτεῖν, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ χρηστὸς εἶναι, 
᾿-- ἢ 09 " βιας .᾿ Ἁ " Ν ΄ ὧκ ς 

ὁ δὲ ἅπὸο τοῦ ἐμβριϑῆς καὶ μὴ ξυγγνώμῶων τοῖς ἀμαρ- 

τάνουσιν. ὁ ὃὲ ἀπὸ τοῦ μὴ διαβεβλῆσϑαι τὰς χεῖ- 
ρας. εὖ κείσεται ἡ πόλις. μᾶλλον δὲ ἑστήξει.““ καὶ 
ἅμα διιὼν ταῦτα ναῦν εἶδε τῶν τριαρμένων ἐχπλέ- 
ουσαν καὶ τοὺς ναύτας ἄλλον ἄλλως ἐς τὸ ἀνάγε- 
σϑαι αὐτὴν πράττοντας. ἐπιστρέφων οὖν τοὺς παρ- 

ες: - Ξ- -» 
ὄντας ..«ὁρᾶάτες" εἶπε ..τὸν τῆς νεὼς δῆμον, ὡς οἵ 

ΝῚ Ἁ 3 " ΕῚ [2 " Α 7 " 

μὲν τὰς ἐφολκέδας ἐμβεβήκασιν ἐρετικοὶ ὄντες. οἱ 

δ᾽ ἀγκύρας ἀνιμῶσέ τε καὶ ἀναρτῶσιν. οἱ δὲ ὑπέ- 
χουσι τὰ ἱστία τῷ ἀνέμῳ. οἱ δὲ ἐκ πρύμνης τε καὶ 
πρώρας προορῶσιν; εἰ δὲ ἕν τούτων εἷς ἐλλείψει 

τι τῶν ἑαυτοῦ ἔργων ἢ ἀμαϑῶς τῆς ναυτικῆς ἅψε- 
» 2 

ται, πονήρως πλευσοῦνται καὶ ὁ χειμὼν αὐτοὶ δόξου.-- 
σιν᾽ εἰ δὲ φιλοτιμήσονται πρὸς ἑαυτοὺς καὶ στασιά-: 

᾿ ΄ “ δ. ὃ κρ λ ᾿ » μ4 σουσι μὴ κακίων ἕτερος ἑτέρου δόξαι. καλοὶ μὲν ορμοι 
τῇ νηὶ ταύτῃ. μεστὰ δὲ εὐδίας τε καὶ εὐπλοίας πάντα, 

ῬΗϊΙοείσϑέαβ οᾶ, ΚαΥξοσ. 9 

φι 
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25 

ΙΧ 

08 



180 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ἘΣ ΤῸΝ ΠΥ͂,10. ν. 68. 

Ποσειδῶν δὲ ᾿ἀσφάλειος ἡ περὶ αὐτοῖς εὐβουλία 
δόξει.“ “ 

Τοιούτοις μὲν δὴ λόγοις ξυνεῖχε τὴν Σμύρναν, 
ἐπεὶ δὲ ἡ νόσος τοῖς ᾿Εφεσίοις ἐνέπεσε καὶ οὐδὲν 147 

δὴν πρὸς αὐτὴν αὔταρκες, ἐπρεσβεύοντο παρὰ τὸν 
᾿ἀπολλώνιον. ἰατρὸν ποιούμενοι αὐτὸν τοῦ πάϑους, 
ὁ δὲ οὐκ ᾧὦετο δεῖν ἀναβάλλεσϑαι τὴν ὁδόν, ἀλλ᾽ 
εἰπὼν .«ἴωμεν“" ἣν ἐν Ἐφέσῳ, τοῦ Πυϑαγόρου, οἶμαι, 
ἐκεῖνο πράττων τὸ ἐν Θουρίοις ὁμοῦ καὶ Μεταπον- 

10 τίοις εἶναι. ξυναγαγὼν οὖν τοὺς Ἐφεσίους ἥδ έρ. 
σεῖτε,““ ἔφη υ»τήμερον γὰρ παύσω τὴν νόσον.“ καὶ 
εἰπὼν ἦγεν ἡλικίαν πᾶσαν ἐπὶ τὸ ϑέατρον, οὗ τὸ 

τοῦ ᾿ἡποτροπαίου ἵδρυται. πτωχεύειν δέ τις ἐνταῦϑα 
ἐδόκει γέρων ἐπιμύων τοὺς ὀφϑαλμοὺς τέχνῃ ; καὶ 

1ὅ πήραν ἔφερε καὶ ἄρτου ἕν αὐτῇ τρύφος, ῥδάκεσίέ τε 

ἠμφίεστο καὶ αὐχμηφῶς εἶχε τοῦ πφοσώπου. περι- 
στήσας οὖν τοὺς ᾿Εφεσίους αὐτῷ ..βάλλετε τὸν ϑεοῖς 

ἐχϑρὸν““ εἶπε ..ξυλλεξάμενοι τῶν λίϑων ὡς πλεί- 

στους“. ϑαυμαξόντων δὲ τῶν ᾿Εφεσέίων, ὅ τι λέγοι, 
30 καὶ δεινὸν ἡγουμένων, εἰ ξένον ἀποκτενοῦσιν ἀϑλέως 
οὕτω πράττοντα, καὶ γὰρ ἱκέτευε καὶ πολλὰ ἐπὶ ἐλέῳ 
ἔλεγεν. ἐνέκειτο παρακελευόμενος τοῖς ᾿Ε φεσίοις ἐρεί- 
δεῖν τε καὶ μὴ ἀνιέναι. ὡς δὲ ἀκροβολισμῷ τινες ἐπ᾽ 
αὐτῷ ἐχρήσαντο καὶ (ὁ) καταμύειν δοκῶν ἀνέβλε-- 

35 ψὲεν ἄϑρόον πυρός τε μεστοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔδειξε, 
ξυνῆκαν οἱ Ἐφέσιοι τοῦ δαίμονος καὶ κατελίϑωσαν 
οὕτως αὐτόν, ὡς κολωνὸν λίϑων περὶ αὐτὸν χώσα- 

σϑαι. διαλιπὼν δὲ ὀλίγον ἐκέλευσεν ἀφελεῖν τοὺς 
λέϑους, καὶ τὸ ϑηρίον, ὃ ἀπεκτόνασι, γνῶναι. 9 

80 μνωϑέντος οὖν τοῦ βεβλῆσϑαι. δοκοῦντος, ὁ μὲν 

ἠφάνιστο, κύων δὲ τὸ μὲν εἶδος ὅμοιος τῷ ἐκ Μο- 148. 

λοττῶν. μέγεϑος δὲ κατὰ τὸν μέγιστον λέοντα ξυν- 
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τετριμμένος ὥφϑη ὑπὸ τῶν λέϑων καὶ παραπτύων 
ἀφρύν, ὥσπερ οἵ λυττῶντες. τὸ μὲν δὴ τοῦ ᾿άποτρο- 
παίου ἔδος. ἔστι δὲ Ἡρακλῆς, ἵδρυται περὶ τὸ χω- 
οίον. ἐν ᾧ τὸ φάσμα ἐβλήϑη. 

Καϑήρας δὲ τοὺς ᾿Εφεσίους τῆς νόσου καὶ τῶνδ ΧῚ 

κατὰ τὴν Ἰωνίαν ἱκανῶς ἔχων ἐς τὴν Ἑλλάδα ὥρ- 
μητο. βαδίσας οὖν ἐς τὸ Πέργαμον καὶ ἡσϑεὶς τῷ 
τοῦ ᾿Δἀσκχληπιοῦ ἵερῷ τοῖς τε ἵκετεύουσι τὸν ϑεὸν 
ὑποθέμενος. ὁπόσα δρῶντες εὐξυμβόλων ὀνειράτων 
τεύξονται, πολλοὺς δὲ καὶ ἰασάμενος ἦλϑεν ἐς τὴν 

Ἰλιάδα καὶ πάσης τῆς περὶ αὐτῶν ἀρχαιολογίας ἐμ-- 

φορηϑεὶς ἐφοίτησεν ἐπὶ τοὺς τῶν ᾿4χαιῶν τάφους, 
καὶ πολλὰ μὲν εἰπὼν ἐπ᾽ αὐτοῖς. πολλὰ δὲ τῶν ἀναί- 

μῶν τὲ καὶ καϑαρῶν καϑαγίσας τοὺς μὲν ἑταίρους 
ἐκέλευσεν ἐπὶ τὴν ναῦν χωρεῖν. αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ 
κολωνοῦ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐννυχεύσειν ἔφη. δεδιττο- 
μένων οὖν τῶν ἑταίρων αὐτόν. καὶ γὰρ δὴ καὶ οἵ 
“ιοσκορέδαι καὶ οἵ Φαίδιμοι καὶ ἡ τοιάδε ὁμιλία πᾶσα 
ξυνῆσαν ἤδη τῷ ᾿Ζ4πολλωνίῳ. τόν τε ᾽ Δχιλλέα φοβε-- 

’ Ἁ 

ὸὁν ἔτι φασκόντων φαίνεσϑαι. τουτὶ γὰρ καὶ τοὺς 9 
2 

ἐν τῷ Ἰλίῳ περὶ αὐτοῦ πεπεῖσϑαι ..«καὶ μὴν ἐγὼ ““ 
ἔφη ..τὸν ᾿4χιλλέα σφόδρα οἶδα ταῖς ξυνουσίαις χαί- 
ροντα, τόν τε γὰρ Νέστορα τὸν ἐκ τῆς Πύλου μάλα 
2 ΄ ᾿ Π δι τον Σ ΓΈ , , ΄ 
ἠσπάξετο. ἐπειδὴ ἀεί τι αὐτῷ διήει χρηστόν. τόν τὲ 

Ἁ Α » - 

Φοίνικα τροφέα καὶ ὀπαδὸν καὶ τὰ τοιαῦτα τιμᾶν 
Β. ΜΝ ΕῚ Α -» 9:.:" ς ψ ΄ Ἢ 

ἐνόμιξεν, ἐπειδὴ διῆγεν αὐτὸν ὁ Φοῖνιξ λόγοις. καὶ 
΄ »Ἣε » 

149 τὸν Πρίαμον δὲ καίτοι πολεμιώτατον αὐτῷ ὄντα 

πραότατα εἶδεν. ἐπειδὴ διαλεγομένου ἤκουσε, καὶ 
Ὀδυσσεῖ δὲ ἐν διχοστασία ξυγγενόμενος οὕτω μέ- 
τριος ὥφϑη, ὡς καλὸς τῷ Ὀδυσσεῖ μᾶλλον ἢ φοβερὸς 
δόξαι. τὴν μὲν δὴ ἀσπίδα καὶ τὴν κόρυν τὴν δὲει- 
νόν. ὥς φασι, νεύουσαν, ἐπὶ τοὺς Τρῶας οἶμαι αὐτῷ 

9: 

09 
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Ξ3 , ἀὰ δόστε 3 3 - " 3 Γ εἶναι μεμνημένῳ, ἃ ὑπ᾽ αὐτῶν ἔπαϑεν ἀπιστησάν-- 
ς » 

τῶν πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ γάμου, ἐγὼ δὲ οὔτε μετέχω 
«αὐ, , , , Φ." “ἡ , μ δ 

τι τοῦ ᾿Ιλίου διαλέξομαί τὲ αὐτῷ χαριέστερον ἢ οἵ 

τότε ἑταῖροι, κἂν ἀποκτείνῃ με, ὥς φατε, μετὰ Μέ- 
βμνονος δήπου καὶ Κύκνου κείσομαι καὶ ἴσως μὲ ἕν 

’ ΄ ῇ ᾿] [χ2 ς ΄ ῇ 

καπέτῳ κοίλῃ. καϑαπερ τὸν ἔκτορα, ἡ Τροία ϑα- 

ψει.““ τοιαῦτα πρὸς τοὺς ἑταίρους ἀναμὶξ παέξας τε 
καὶ σπουδάσας προσέβαινε τῷ κολωνῷ μόνος, οἵ δὲ 

- ͵ 8 Γ 

ΧΙ ἐβάδιξον ἐπὶ τὴν ναῦν ἀσπῖρας ἤδη. ὁ δὲ ᾿Δπολλώ- 
10 ψίος φερὶ ὄρϑρον ἥκων »ποῦ ̓ ἔφη »Αντισϑένης ὁ 

Πάριος“; ἑβδόμην δὲ οὗτος ἡμέραν ἐτύγχανεν ἤδη 

προσπεφοιτηκὼς αὐτῷ ἐν Ἰλέῳ. ὑπακούσαντος δὲ 

τοῦ ᾿Αντισϑένους ..«προσήκεις τι(΄. ἔφη ..ὦ νεανία, 
τῇ, Τροία“; ,,σφόδρα“,, εἶπεν ..εἰμὶ γὰρ δὴ ἄνωϑεν 

18 Τρώς".. »ἡ καὶ Πριαμίδης νὴ Ζ{᾽,, 5 εἶπεν γγϑρ 
τούτου γὰρ δὴ ἀγαϑός τε οἶμαι κἀξ ἀγαϑῶν εἶναι". 

οοξἰκότως οὖν“ ἔφη ..ὁ ᾿Δχιλλεὺς ἀπαγορεύει μου μὴ 

ξυνεῖναί ὅοι; κελεύσαντος γὰρ αὐτοῦ πρεσβεῦσαί με 
πρὸς τοὺς Θετταλοὺς περὴ ὧν αἰτιᾶται σφᾶς, ὡς 

0 ἠρόμην, τί ἂν πρὸς τούτῳ ἕτερον πρὸς χάριν αὐτῷ 
πράττοιμι, τὸ μειράκιον ἔφη τὸ ἐκ Πάρου μὴ ποιού- 
μενος ξυνέμπορον τῆς ἑαυτοῦ σοφίας. Πριαμίδης τὲ 
γὰρ ἱκανῶς ἐστι καὶ τὸν Ἥχτορα ὑμνῶν οὐ παύε- 

ΧΠῚ ται. ὅδε μὲν δὴ ᾿Δντισϑένης ἄκων ἀπῆλϑεν, ἐπεὶ δὲ 
95 ἡμέρα ἐγένετο καὶ τὸ πνεῦμα ἐκ τῆς γῆς ἐπεδίδου 
περί τε ἀναγωγὴν ἡ ἢ ναῦς εἶχεν, ἐπέρρεον αὐτῇ σμι- 
χρᾷ οὔσῃ πλείους ἕτερον βουλόμενοι τῷ ᾿ἀπολλωνίῳ 

ξυμπλεῖν. καὶ γὰρ μετόπωρον ἤδη ἐτύγχανε καὶ ἡ 160. 
ϑάλαττα ἧττον βεβαία. πάντες οὖν καὶ χειμῶνος καὶ 

80. πυρὸς καὶ τῶν χαλεπωτάτων κρείττω τὸν ἄνδρα 
ἡγούμενοι ξυνεμβαίνειν ἤϑελον καὶ ἐδέοντο προσ- 
δοῦναί σφισι τῆς κοινωνίας τοῦ πλοῦ. ἐπεὶ δὲ τὸ 

Αἰς 
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πλήρωμα πολλαπλάσιον ἣν τῆς νεώς. ναῦν μειξω 
ἑτέραν ἐπισκεψάμενος. πολλαὶ δὲ περὶ τὸ Αἰάντειον 
ἦσαν ..ἐνταῦϑα““ ἔφη ..«ἐμβαίνωμεν. καλὸν γὰρ τὸ 
μετὰ πλειόνων σώξεσθϑαι.““ περιβαλὼν οὖν τὸ Τρωι- 
κὸν ἀκρωτήριον. ἐκέλευσε τὸν κυβερνήτην κατασχεῖν 5 
ΕῚ ᾿ ’ κι 3 ’ ,’ὔ κῷ Ἁ 

ἐς τὴν 4ἰολέων. ἢἣ ἀντιπέρας “έσβου κεῖται. πρὸς 
.Μήϑυμναν τε μᾶλλον τετραμμένον ποιεῖσϑαι τὸν 
ὅρμον. ..ἐνταῦϑα γάρ που τὸν Παλαμήδην φησὶν 
«ΚΡ» ᾿ Ὁ τ ἢ ἐλ 3 “» 3 
0 ““χιλλευς κεῖσθαι. οὐ καὶ ἀγαλμὰα αὐτοῦ εἶναι 

πηχυαῖον, ἐν πρεσβυτέρῳ. ἢ ὡς Παλαμήδης. τῷ τὸ 
εἴδει.“ καὶ ἅμα ἐξιὼν τῆς νεὼς ..ἐπιμεληϑώμεν“, 
“ἢ ΒΘ ταν Ο Ε] » Ε] ΄, φΈνᾷ(ῳ 

εἶπεν ..ὦ ἄνδρες Ἕλληνες. ἀγαθοῦ ἀνδρός. δὲ ον 

σοφία πᾶσα. καὶ γὰρ ἂν καὶ τῶν γε ᾿Δχαιῶν βελ- 
τίους γενοίμεθα. τιμῶντες δι΄ ἀρετήν. ὃν ἐκεῖνοι 
δίκῃ οὐδεμιᾷ ἀπέχτειναν.“ οἱ μὲν δὴ ἐξεπήδων τὸ 
τῆς νεώς. ὁ δὲ ἐνέτυχε τῷ τάφῳ καὶ τὸ ἄγαλμα 
κατορωρυγμένον πρὸς αὐτῷ εὗρεν. ἐπεγέγραπτο δὲ 
τῇ βάσει τοῦ ἀγάλματος ΘΕΙΩΙ ΠΑΛΆΑΜΗΖΔΈΕΙ. 
καϑιδρύσας οὖν αὐτό. ὡς κἀγὼ εἶδον, καὶ ἱερὸν 

Α 9. 'σις ΄ Γ " ᾿ 3 ᾿΄ -» 
περὶ αὐτὸ βαλόμενος. ὅσον οὗ τὴν Ενοδίαν τιμῶν - 30 

τες. ἔστι γὰρ ὡς δέκα ξυμπότας ἐν αὐτῷ εὐωχεῖ- 
σϑαι, τοιάνδε εὐχὴν ηὔξατο᾽ .. Παλάμηδες. ἐκλάϑου 
τῆς μήνιδος. ἣν ἐν τοῖς ᾿4χαιοῖς ποτε ἐμήνισας. καὶ 

δίδου γίγνεσθαι πολλούς τε καὶ σοφοὺς ἄνδρας. 
’ ᾿ ᾿ » 3 

ναὶ Παλάμηδες. δι᾽ ὃν λόγοι. δι᾿ ὃν Μοῦσαι. δι΄ 35 

18: Παρῆλϑε καὶ ἐς τὸ τοῦ Ὀρφέως ἄδυτον προσ- ΧΙΥ͂ 
ορμισάμενος τῇ “έσβῳ. φασὶ δὲ ἐνταῦϑά ποτε τὸδ τὸ 
Ὀρφέα μαντικῇ χαίρειν. ἔστε τὸν ᾿ἡπόλλω ἐπιμεμε- 
λῆσϑαι αὐτόν. ἐπειδὴ γὰρ μήτε ἐς Γρύνειον ἐφοέ- 80 
τῶν ἔτι ὑπὲρ χρησμῶν ἄνθρωποι μήτε ἐς Κλάρον 

σι δ ὧν ς " ἘΜ ΄ Ἂς τ. ᾿ νιν 
μήτ᾽ ἔνϑα ὃ τρίπους ὁ ᾿4πολλώνειος. Ὅρφεὺυς δὲ ἔχρα 
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μόνος ἄρτι ἐκ Θράκης ἡ κεφαλὴ ἥκουσα, ἐφέσταταί 
οὗ χρησμῳδοῦντι ὁ ϑεὸς καὶ .,«πέπαυσο“ ἔφη ..«τῶν 
ἐμῶν. καὶ γὰρ δὴ (καὶ) ἄδοντά σε ἱκανῶς ἤνεγκα" 

ΧΥ Πλεόντων δὲ αὐτῶν μετὰ ταῦτα τὸ ἐπ᾽ Εὐβοίας 
5 πέλαγος. ὃ καὶ Ὁμήρῳ δοκεῖ τῶν χαλεπῶν καὶ δυσμε- 
τρήτων εἶναι. ἡ μὲν ϑάλαττα ὑπτία καὶ τῆς ὥρας 
κρείττων ἐφαίνετο λόγοι τε ἐγίγνοντο περί τε νήσων." 

ἐπειδὴ πολλαῖς τε καὶ ὀνομασταῖς ἐνετύγχανον, περί 
τε ναυπηγίας καὶ κυβερνητικῆς πρόσφοροι τοῖς πλέ- 

τὸ ουσιν. ἐπεὶ δὲ ὁ “ἄμις τοὺς μὲν διέβαλλε τῶν λ6- 
γων, τοὺς δὲ ὑπετέμνετο. τοὺς δὲ οὐ ξυνεχώρει 
ἐρωτᾶν. ξυνῆκεν ὁ ᾿Απολλώνιος, ὅτι λόγον ἕτερον 

σπουδάσαι βούλοιτο. καὶ ..τί παϑών"““, ἔφη ..ὼ «“6μι, 

διασπᾷς τὰ ἐρωτώμενα; οὐ γὰρ ναυτιῶν γε ἢ ὑπὸ 
ιὸ τοῦ πλοῦ πονήρως ἔχων ἀποστρέφῃ τοὺς λόγους, ἡ 
γὰρ ϑάλαττα. ὁρᾷς . ὡς ὑποτέϑεικεν ἑαυτὴν τῇ νηὶ 
καὶ πέμπει. τί οὖν δυσχεραίνει 5“ οὔτι “ ἔφη .»16- 
γου μεγάλου ἔν μέσῳ ὄντος. ὃν εἰκὸς ἦν ἐρωτᾶν 
μᾶλλον, ἡμεῖς δὲ τοὺς ἑώλους τε καὶ ἀρχαίους ἐρω- 

0 τὠμεν.““ «καὶ τίς“ εἶπεν ..«ὃ λόγος οὗτος εἴη ἄν, 
δι᾿ ὃν τοὺς ἄλλους ἡγῇ περιττούς ,““. ̓Δχιλλεῖςς ἔφη 
“ξυγγενόμενος. ὦ ᾿Αἀπολλώνιε. καὶ πολλὰ ἴσως δια- 
κηχοὼς μήπω ἡμῖν γιγνωσκόμενα οὐ δέει ταῦτα, 
οὐδὲ τὸ εἶδος ἡμῖν τοῦ ᾿Δχιλλέως ἀνατυποῖς , περι- 

86 πλεῖς δὲ τὰς νήσους καὶ ναυπηγεῖς τῷ λόγῳ.“ .,εἶ 
μὴ ἀλαζονεύεσθαι ἔφη ..«δόξω., πάντα εἰρήσεται."" 

1 

ΧΥΙ δεομένων ὃὲ καὶ τῶν ἄλλων τοῦ λόγου τούτου καὶ 155 

φιληκόως ἐχόντων αὐτοῦ ..ἀλλ᾽ οὐχὶ βόϑρον“" εἶπεν 
οὐΟδυσσέως ὀρυξάμενος, οὐδὲ ἀρνῶν αἵματι ψυχα- 

80. γωγήσας ἐς διάλεξιν τοῦ ᾿Αχιλλέως ἦλϑον, ἀλλ᾽ εὐξά- 

μενος. ὁπόσα τοῖς ἥρωσιν ἸΙνδοί φασιν εὔχεσϑαι, ..ὦ 
᾿Δχιλλεῦ,“" ἔφην ..«τεϑνάναι σε οἵ πολλοὶ τῶν ἀνθρώ- 
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πῶν φασίν, ἐγὼ δὲ οὐ ξυγχωρῶ τῷ λόγῳ, οὐδὲ Πυ- 
ϑαγόρας σοφίας " ἐμῆς πρόγονος. εἰ δὴ ἀληϑεύομεν, 
δεῖξον ἡμῖν τὸ σεαυτοῦ εἶδος. καὶ γὰρ ἂν ὄναιο ἄγαν 

τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν. εἰ μάρτυσιν αὐτοῖς τοῦ εἶναι 
χρήσαιο.““ ἐπὶ τούτοις σεισμὸς μὲν περὶ τὸν κολωνὸν 5 
βραχὺς ἐγένετο. πεντάπηχυς δὲ νεανίας ἀνεδόϑη 
Θετταλικὸς τὴν χλαμύδα. τὸ δὲ εἶδος οὐκ ἀλαζών 

᾿ ς ΄ » , τις ἐφαίνετο. ὡς ἐνίοις ὁ ̓ ᾿ἀχιλλεὺς δοκεῖ. δεινός τε 
ς , ») 9ωῳ ἢ -»" " κ ΄ 

ορώμενος οὐκ ἐξήλλαττε τοῦ φαιδροῦ. τὸ δὲ κάλλος 

οὔπω μοι δοκεῖ ἐπαινέτου ἀξίου ἐπειλῆφϑαι καίτοι τὸ 
Ὁμήρου πολλὰ ἐπ᾽ αὐτῶ εἰπόντος, ἀλλὰ ἄφφητον 
εἶναι καὶ καταλύεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τοῦ ὑμνοῦντος 

ἢ παραπλησίως ἑαυτῷ ἄδεσθϑαι. ὁρώμενος δέ. ὁπό- 

σον εἶπον. μείξων ἐγίγνετο καὶ διπλάσιος καὶ ὑπὲρ 
τοῦτο, δωδεκάπηχυς γοῦν ἐφάνη μοι. ὅτε δὴ τελεώ-- 
τατος ἑαυτοῦ ἐγένετο. καὶ τὸ κάλλος ἀεὶ ξυνεπεδίδου 

- Ἁ " Ἁ Ἄ 2 Ἁ ’ , 

τῷ μήκει. τὴν μὲν δὴ κομὴν οὐδὲ χκείρασϑαί ποτε 
Ε 3 ᾿ ώ ’ » -» 

ἔλεγεν. ἀλλα ἄσυλον φυλαᾶξαι τῷ Σπερχειῷ. ποτα- 

μῶν γὰρ πρώτῳ Σπερχειῷ χρήσασϑαι. τὰ γένεια δ᾽ 
αὐτῷ πρώτας ἐχβολὰς εἶχε. προσειπὼν δέ με. .«ἀσμέ-- 90 

168 νως“ εἶπεν ..ἐντετύχηκά σοι, πάλαι δεόμενος ἀνδρὸς 
φ - ᾿ ν , ΄ » τοιοῦδε᾽ Θετταλοὶ γὰρ τὰ ἐναγίσματα χρόνον ἤδη 

πολὺν ἐκλελοίπασί μοι, καὶ μηνίειν μὲν οὔπω ἀξιῶ. 
μηνίσαντος γὰρ ἀπολοῦνται μᾶλλον ἢ οἱ ἐνταῦϑά 

πὶ ᾿ » 3 - -" } ποτὲ “ἥλληνες. ξυμβουλίᾳ δὲ ἐπιεικεῖ χρῶμαι. μὴ 35 
« ΄ - Ἁ , ’, 

ὑβρίζειν σφᾶς ἐς τὰ νόμιμα. μηδὲ κακίους ἐλέγχε- 
σϑαι τουτωνὶ τῶν Τρώων, οἵ τοσούσδε ἄνδρας ὑπ᾽ 
ἐμοῦ ἀφαιρεϑέντες δημοσίᾳ τε ϑύουσί μοι καὶ ὡραίων 
ἀπάρχονται καὶ ἱκετηρίαν τιϑέμενοι σπονδὰς αἰτοῦ-- 
σιν, ἃς ἐγὼ οὐ δώσω᾽ τὰ γὰρ ἐπιορκηϑέντα τούτοις 30 

2. 1. 3 ΄ ι» ΄ Ἁ 2 -Ξ 2 
ἐπ᾿ ἐμὲ οὐκ ἐάσει τὸ Ἴλιόν ποτὲ τὸ ἀρχαῖον ἀναλα- 
βεῖν εἶδος. οὐδὲ τυχεῖν ἀκμῆς, ὁπόση περὶ πολλὰς 

Ε " 

{ι 
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τῶν καϑηρημένων ἐγένετο, ἀλλ᾽ οἰκήσουσιν αὐτὸ 
βελτίους οὐδὲν ἢ εἰ χϑὲς ἥλωσαν. ἵν᾽ οὖν μὴ καὶ 
τὰ Θετταλῶν ἀποφαίνω ὅμοια, πρέσβευε παρὰ τὸ 
κοινὸν αὐτῶν ὑπὲρ ὧν εἶπον.“ ..πρεσβεύσω“, ἔφην 

5 ὁ γὰρ νοῦς τῆς πρεσβείας ἦν μὴ ἀπολέσϑαι αὐτούς. 
ἀλλ᾽ ἐγώ τί σου. ᾿Αχιλλεῦ. δέομαι.“  οξυνέημι“, ἔφη 
«δῆλος γὰρ εἶ περὶ τῶν Τρωικῶν (ἐρωτήσων)" ἐρώτα 
δὲ λόγους πέντε. οὖς αὐτός τε βούλει καὶ Μοῖραι 

ξυγχωροῦσιν.“ ἠρόμην οὖν πρῶτον, εἰ κατὰ τὸν 
τοτῶν ποιητῶν λόγον ἔτυχε τάφου. ..«κεῖμαι μέν.“ 

εἶπεν «ὡς ἔμοιγε ἥδιστον καὶ Πατρόκλῳ ἐγένετο, 
ξυνέβημεν γὸρ δὴ κομιδῇ νέοι, ξυνέχει δὲ ἄμφω χρυ- 
σοῦς ἀμφορεὺς κειμένους, ὡς ἕνα. Μουσῶν δὲ ϑρῆ- 
νοι καὶ Νηρηίδων. οὖς ἐπ᾽ ἐμοὶ γενέσϑαι φασί, Μοῦ-- 

1ι5 σαι μὲν οὐδ᾽ ἀφίκοντό ποτε ἐνταῦϑα. Νηρηίδες δὲ 
ἔτι φοιτῶσι.“ μετὰ ταῦτα δὲ ἠρόμην. εἰ ἡ Πολυξένη 
ἐπισφαγείη αὐτῷ. ὁ δὲ ἀληϑὲς μὲν ἔφη τοῦτο εἶναι, 
σφαγῆναι δὲ αὐτὴν οὐχ ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν, ἀλλ᾽ 
ἑχοῦσαν ἐπὶ τὸ σῆμα ἐλθοῦσαν καὶ τὸν ἑαυτῆς τὲ 

30 χἀκείνου ἔρωτα μεγάλων ἀξιῶσαι προσπεσοῦσαν ξέί- 
φει ὀρϑῷ. τρίτον ἠρόμην᾽ ἡ Ἑλένη, ὦ ᾿Αχιλλεῦ, ἐς 
Τροίαν ἦλϑεν ἢ Ὁμήρῳ ἔδοξεν ὑποϑέσϑαι ταῦτα; “" 
πολὺν" ἔφη «χρόνον ἐξηπατώμεϑα πρεσβευόμενοί 184 
τε παρὰ τοὺς Τρώας καὶ ποιούμενοι τὰς ὑπὲρ αὐτῆς 

85 μάχας, ὡς ἐν τῷ Ἰλίῳ οὔσης, ἡ δ᾽ 4ἴγυπτόν τε ᾧκει 
καὶ τὸν Πρωτέως οἶκον ἁρπασϑεῖσα ὑπὸ τοῦ Πάρι- 

δος. ἐπεὶ δὲ ἐπιστεύϑη τοῦτο, ὑπὲρ αὐτῆς τῆς 
Τροίας λοιπὸν ἐμαχόμεϑα, ὡς μὴ αἰσχρῶς ἀπέλϑοι- 
μεν.“ ἡψάμην καὶ τετάρτης ἐρωτήσεως καὶ ϑαυμά- 

30 ξείν ἔφην. εἰ τοσούσδε ὁμοῦ καὶ τοιούσδε ἄνδρας ἡ 
Ἑλλὸς ἤνεγκεν, ὁπόσους Ὅμηρος ἐπὶ τὴν Τροίαν 
ξυντάττει. ὁ δὲ ᾿Δ4χιλλεὺς ..οὐδὲ οἵ βάρβαροι ἔφη 



εἀβὶ ἀπτ Φν τν" 

᾿ 
Γ 
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Ε - ἰν -» - »Ὕ » 

πολὺ ἡμῶν ἐλείποντο, οὕτως ἡ γῆ πᾶσα ἀρετῆς ἤν- 
, 3 υε σελ, ς ΄ ἡ τ ᾿ 

ϑησε. πέμπτον δ᾽ ἠρόμην᾽ τί παϑὼν Ὅμηρος τὸν 
΄ 3 Ξ η 3 ΡᾺ - 

Παλαμήδην οὐκ οἶδεν. ἢ οἷδε μέν. ἐξαιρεῖ δὲ τοῦ 
- -" ΄, ΄ 5 ΄ 

περὶ ὑμῶν λόγου; ..εἰ Παλαμήδης“ εἶπεν. ἐς Τροίαν 
οὐκ ἦλθεν, οὐδὲ Τροία ἐγένετο᾽ ἐπεὶ δὲ ἀνὴρ σο- 
φώτατός τε καὶ μαχιμώτατος ἀπέϑανεν. ὡς Ὀδυσσεῖ 
ἔδοξεν. οὐκ ἐσάγεται αὐτὸν ἐς τὰ ποιήματα Ὅμηρος. 

ς Α ἙΝ «3 »νἫ , ΕΣ ςς Π , 

ὡς μὴ τὰ ὀνείδη τοῦ Οδυσσέως ἄἀδοι.“ Σ;᾿καὶ ἐπολο- 
[4 3 Ὡς . “ 

φυράμενος αὐτῷ ὁ ᾿Δχιλλεὺς ὡς μεγίστῳ τε καὶ καλ- 
λίστῳ νεωτάτῳ τε καὶ πολεμικωτάτῳ σωφροσύνῃ τὲ 
ς " - 

υπερβαλομένῳ πάντας καὶ πολλὰ ξυμβαλομένῳ ταῖς 
Μούσαις ..ἀλλὰ σύ,“ ἔφη . 4πολλώνιε, σοφοῖς γὰρ 

Ὶ Ἁ ’ -» ΄ ΕῚ ’ 

πρὸς σοφοὺς ἐπιτήδεια. τοῦ τε τάφου ἐπιμελήϑητι 

καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Παλαμήδους ἀνάλαβε φαύλως 
ἐρριμμένον" κεῖται δὲ ἐν τῇ Αἰολίδι κατὰ Μήϑυ- 

᾿: 3 , {ς -" ᾽ Ὰ " 4... νι 
μναν τὴν ἐν “έσβῳ." ταῦτα εἰπῶν καὶ ἐπὶ πᾶσι 

ο " δ ,ὕ . 2 ΄, 5.1: δὰ ᾿ 
τὰ περὶ τὸν νεανίαν τὸν ἐκ Πάρου ἀπῆλϑε ξὺν 

ἀστραπῇ μετρίᾳ. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀλεκτρυόνες ἤδη 
ῳὠδῆς ἥπτοντο. 

1695Ὁ Τοιαῦτα μὲν τὰ ἐπὶ τῆς νεώς. ἐς δὲ τὸν Πειραιᾶ 
ἐσπλεύσας περὶ μυστηρίων ὥραν, ὅτε ᾿4ϑηναῖοι πο- 
λυανθϑρωπότατα Ἑλλήνων πράττουσιν. ἀνῇει ξυν- 
τείνας ἀπὸ τῆς νεὼς ἐς τὸ ἄστυ. προιὼν δὲ πολλοῖς 
τῶν φιλοσοφούντων ἐνετύγχανε Φάληράδε κατιοῦσιν, 
ὧν οἱ μὲν γυμνοὶ ἐθέροντο, καὶ γὰρ τὸ μετόπωρον 
εὐήλιον τοῖς ᾿4ϑηναίοις. οἱ δὲ ἐκ βιβλίων ἐσπούδα- 
ἕον. οἵ δ᾽ ἀπὸ στόματος ἠσκοῦντο. οἵ δὲ ἤριξον. 
παρήει δὲ οὐδεὶς αὐτόν. ἀλλὰ τεκμηράμενοι πάντες, 
ὡς εἴη ᾿Ζπολλώνιος. ξυνανεστρέφοντό τε καὶ ἠσπά- 
ξοντο χαίροντες. νεανίσκοι δὲ ὁμοῦ δέκα περιτυχόν- 
τὲς αὐτῷ .«ονὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἐκείνην.“ ἔφασαν ἀνα- 
τείναντες τὰς χεῖρας ἐς τὴν ἀκρόπολιν, ἡμεῖς ἄρτι 

ὅ 

ΧΥῚ] 

τῷ 1 

12 
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ἐς Πειραιᾶ ἐβαδίξομεν πλευσύμενοι ἐς ᾿Ιωνίαν παρὰ 
σέ.“ ὁ δὲ ἀπεδέχετο αὐτῶν καὶ ξυγχαίρειν ἔφη φι- 
λοσοφοῦσιν. 

ὙΠ Ἦν μὲν δὴ Ἐπιδαυρίων ἡμέρα. τὰ δὲ Ἐπιδαύρια 
5 μετὰ πρύρρησίν τὲ καὶ ἱερεῖα δεῦρο μυεῖν ᾿4ϑηναίοις 
πάτριον ἐπὶ ϑυσίᾳ δευτέρα, τουτὶ δὲ ἐνόμισαν ᾿4σκλη- 
πιοῦ ἕνεκα. ὅτι δὴ ἐμύησαν αὐτὸν ἥκοντα Ἐπιδευ- 
ρόϑεν ὀψὲ μυστηρίων. ἀμελήσαντες δὲ οἵ πολλοὶ τοῦ 
μυεῖσϑαι περὶ τὸν ᾿Ζπολλώνιον εἶχον καὶ τοῦτ᾽ ἐσπού - 

τὸ δαζον μᾶλλον ἢ τὸ ἀπελϑεῖν τετελεσμένοι, ὃ δὲ ξυν-- 166 
ἔσεσϑαι μὲν αὐτοῖς αὖϑις ἔλεγεν, ἐκέλευσε δὲ πρὸς 
τοῖς ἱεροῖς τότε γίγνεσθαι, καὶ γὰρ αὐτὸς μυεῖσϑαι. 
ὁ δὲ ἱεροφάντης οὐκ ἐβούλετο παρέχειν τὰ ἱερά, μὴ 
γὰρ ἄν ποτε μυῆσαι γόητα, μηδὲ τὴν Ἐλευσῖνα ἀνοῖ- 

16 ξαι ἀνθρώπῳ μὴ καϑαρῷ τὰ δαιμόνια. ὁ δὲ ᾿4πολ- 
λώνιος οὐδὲν ὑπὸ τούτων ἥττων αὑτοῦ γενόμενος 
οὔπω“ ἔφη τὸ μέγιστον, ὧν ἐγὼ ἐγκληϑείην ἄν, 
εἴρηκας, ὅτι περὶ τῆς τελετῆς πλείω ἢ ἢ σὺ γιγνώσκων 

ἐγὼ δὲ ὡς παρὰ σοφώτερον ἐμαυτοῦ μυησόμενος 
0 ἦλθον.“ ἐπαινεσάντων δὲ τῶν παρόντων, ὡς ἐρρω- 
μένως καὶ παραπλησίως αὐτῷ ἀπεκρίνατο, ὁ μὲν 
ἱεροφάντης. ἐπειδὴ ἐξείργων αὐτὸν οὐ φέλα τοῖς πολ- 
λοῖς ἐδόκει πράττειν, μετέβαλε Ῥαϊὰ τόνου καὶ ὠὐυοῦ“, 
ἔφη υδοφὸς γάρ τις ἥκειν ἔοικας“΄. ὁ δὲ ᾿Δπολλώνιος 

85 9! μυήσομαι: “ ἔφη »αὖϑις, μυήσει δέμε ὁ δεῖνα“ προ- 
γνώσει χρώμενος ἐς τὸν μετ᾽ ἐκεῖνον ἱεροφάντην, ὃς 
μετὰ τέτταρα ἔτη τοῦ ἱεροῦ προὔστη. 

ΤΧ Τὰς δὲ ᾿άϑήνησι διατριβὰς πλείστας μὲν ὁ 4ά- 
μις γενέσϑαι φησὶ τῷ ἀνδρί, γράψαι δὲ οὐ πάσας, 

8. ἀλλὰ τὰς ἀναγκαίας τε καὶ περὶ μεγάλων σπουδα- 
σϑείσας. τὴν μὲν δὴ πρώτην διάλεξυν, ἐπειδὴ φιλο-- 
ϑύτας τοὺς ᾿4ϑηναίους εἶδεν, ὑπὲρ ἱερῶν διελέξατο, 

γὐνν «,- ἘΓῚ, 
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" «ς » ᾽ ἥ" [ ͵ »" - τ ι 

καὶ ὡς ἄν τις ἐς τὸ ἑκάστῳ τῶν ϑεῶν οἰκεῖον καὶ 
πηνίκα δὲ τῆς ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἢ ϑύοι ἢ σπέν- 

“ 3 ΄ τ 

δοι ἢ εὔχοιτο, καὶ βιβλίῳ ᾿Δπολλωνίου προστυχεῖν 

ἐστιν. ἐν ᾧ ταῦτα τῇ ἑαυτοῦ φωνῇ ἐκδιδάσκει. 
διῆλϑε δὲ ταῦτα ᾿άϑήνησι πρῶτον μὲν ὑπὲρ σοφίας 5 
αὑτοῦ τε κἀκείνων, εἶτ᾽ ἐλέγχων τὸν ἱεροφάντην δι᾽ 
τι ΄ 54. "κ- 5 ο Ὶ Ἁ " 2.κΚ 

ἃ βλασφήμως τε καὶ ἀμαϑῶς εἶπε᾽ τίς γὰρ ἔτι ὠήϑη 
τὰ δαιμόνια μὴ καϑαρὸν εἶναι τὸν φιλοσοφοῦντα, 
ὅπως οἱ ϑεοὶ ϑεραπευτέοι; 

187 ΜΔηιαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ τοῦ σπένδειν παρ- τὸ ΧΧ 
ἔτυχε μὲν τῷ λόγῳ μειράκιον τῶν ἁβρῶν οὕτως ἀσελ- 

ψ' ς -» 5 

γὲς νομιξόμενον, ὡς γενέσϑαι ποτὲ καὶ ἁμαξῶν ἄσμα, 
Ν Χ 3 τ , 5: Η ΓΕ ων! ΄ δι τἂν 

πατρὶς δὲ αὐτῷ Κέρκυρα ἣν καὶ ἐς Αλκίνουν ἀνέ- 

φερὲ τὸν ξένον τοῦ Ὀδυσσέως τὸν Φαίακα, καὶ διήει 
ΒΦ» - 

μὲν ὁ ᾿Ζ“πολλώνιος περὶ τοῦ σπένδειν, ἐκέλευε δὲ μὴ τ6 
πίνειν τοῦ ποτηρίου τούτου. φυλάττειν δὲ αὐτὸ τοῖς 
ϑεοῖς ἄχραντόν τε καὶ ἄποτον. ἐπεὶ δὲ καὶ ὦτα ἐκέ- 
λευσε τῷ ποτηρίῳ ποιεῖσϑαι καὶ σπένδειν κατὰ τὸ 

35 ϑ--. “5 [ἡ 
οὖς, ἀφ᾽ οὗ μέρους ἥκιστα πίνουσιν ἄνϑρωποι, τὸ 
μειράκιον κατεσχέδασε τοῦ λόγου πλατύν τε Καὶ 90 

-» 3 

ἀσελγῆ γέλωτα᾽ ὃ δὲ ἀναβλέψας ἐς αὐτὸ «οὐ σὺ“ 
ΕΙΣ - ς , 727 ἰν ὃ ΄, τι λ Ἷ δ ἔφη ..ταῦτα ὑβρίξεις, ἀλλ᾽ ὁ δαίμων. ὃς ἐλαύνει δὲ 

᾽ 345. " ςς Ε] , ᾿ » -" Ν , 

οὐκ εἰδότα.“ ἐλελήϑει δὲ ἀρὰ δαιμονῶν τὸ μειρα- ἐπε τς 
κιον᾽ ἐγέλα τὲ γὰρ ἐφ᾽ οἷς οὐδεὶς ἕτερος καὶ μετέ- 

᾽ Ἁ ΄ ΄ 3 ᾿ , ΄ 
βαλλεν ἐς τὸ κλάειν αἰτίαν οὐκ ἔχον, διελέγετο τὲ 36 
πρὸς ἑαυτὸν καὶ ἧδε. καὶ οἵ μὲν πολλοὶ τὴν νεότητα 

-" » -" ε ᾽ [ν 

σκιρτῶσαν ὥοντο ἐκφέρειν αὐτὸ ἐς ταῦτα. ὁ δ᾽ ὑπε- 
» σι ε 

κρένετο ἄρα τῷ δαίμονι καὶ ἐδόκει παροινεῖν, ἃ ἐπα- 
-» »ἭἫ 3 

ρώνει τότε, ὁρῶντός τε ἐς αὐτὸ τοῦ ᾿Δπολλωνίου, Τ' 
Γ δ » δεδοικότως τε καὶ ὀργίλως φωνὰς ἠφίει τὸ εἴδωλον, 30 

᾿ 3 
ὁπόσαι καομένων τε καὶ στρεβλουμένων εἰσίν, ἀφεξε-- 
σϑαί τε τοῦ μειρακίου ὥμνυ καὶ μηδενὶ ἀνθρώπον 

Κὰ 
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ἐμπεσεῖσϑαι. τοῦ δὲ οἷον δεσπότου πρὸς ἀνδράπο- 
δον ποικέλον πανοῦργόν τὲ καὶ ἀναιδὲς καὶ τὰ τοι- 
αὖτα ξὺν ὀργῇ λέγοντος καὶ κελδύοντος αὐτῷ ξὺν 
τεκμηρίῳ ἀπαλλάττεσϑαι »τὸν δεῖνα“ ἔφη οοσκατα- 

5 βαλῶ ἀνδριάντα“ δείξας τινὰ τῶν περὶ τὴν Βασί- 188 
λειον στοών. πρὸς ἡ ταῦτα ἐπράττετο" ἐπεὶ δὲ ὁ 
ἀνδριὰς ὑπεκινήϑη πρῶτον, εἶτα ἔπεσε, τὸν μὲν 86- 

ρυβον τὸν ἐπὶ τούτῳ «καὶ ὡς ἐκρότησαν ὑπὸ ϑαύ- 
ματος τί ἄν τις γράφοι; τὸ δὲ μειράκιον, ὥσπερ ἀφυ- 

το πνίσαν τούς τε ὀφθαλμοὺς ἔτριψε καὶ πρὸς τὰς αὐγὰς 
τοῦ ἡλίου εἶδεν αἰδῶ τε ἐπεσπάσατο πάντων ἐς αὐτὸ 
ἐστραμμένων ἀσελγὲς τε οὐκέτι ἐφαίνετο, οὐδὲ ἄτα- 
χτον βλέπον. ἀλλ᾽ ἐπανῆλϑεν ἐς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν 
μεῖον οὐδὲν ἢ εἰ φαρμακοποσίᾳ ἐκέχρητο, μεταβαλόν 
τε τῶν χλανιδίων καὶ λῃδέων καὶ τῆς ἄλλης συβάρι- 
δὸς ἐς ἔρωτα ἦλϑεν αὐχμοῦ καὶ τρέβωνος καὶ ἐς τὰ 
τοῦ ᾿Δπολλωνίου ἤϑη ἀπεδύσατο. 

ΧΧῚ Ἐπιπλῆξαι δὲ λέγεται περὶ αὐὐΟ ΝΣ ᾽4ϑη- 

ναίοις. ἃ ποιεῖταί σφισιν ἐν ὥρᾳ τοῦ ἀνϑεστηριῶ- 
20 νος ὁ μὲν γὰρ μονῳδέας ἀκροασομένους καὶ μελο- 

ποιίας παραβάσεών τὲ καὶ ῥυϑμῶν, ὁπόσοι κωμῳδίας 
τε χαὶ τραγῳδίας εἰσίν, ἐς τὸ ϑέατρον ξυμφοιτᾶν 
ὥετο, ἐπεὶ δὲ ἤκουσεν, ὅτι αὐλοῦ ὑποσημήναντος 
λυγισμοὺς ὀρχοῦνται καὶ μεταξὺ τῆς Ὀρφέως ἐπο- 

28 ποιίας τε καὶ ϑεολογίας τὰ μὲν ὡς Ὧραι, τὰ δὲ ὡς 109 
Νύμφαι, τὰ δὲ ὡς Βάκχαι πράττουσιν, ἐς ἐπίπληξιν 
τούτου κατέστη καὶ .«παύσασϑε““ εἶπεν ..ἐξορχού- 
μενοι τοὺς Σαλαμινίους καὶ πολλοὺς ἑτέρους κειμέ- 
νοῦς ἀγαϑοὺς ἄνδρας, εἰ μὲν γὰρ “ακωνικὴ ταῦτα 

ὄρχησις, εὐγε οἱ στρατιῶται. γυμνάξεσϑε γὰρ πολέμῳ 
καὶ ξυνορχήσομαι,. εἰ δὲ ἁπαλὴ καὶ ἐς τὸ ϑῆλυ σπεύ-- 
δουσα. τί φῶ περὶ τῶν τροπαίων; οὐ γὰρ κατὰ 

. 

1 οι 

ΕΙ [- 
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Μήδων ταῦτα ἢ Περσῶν, καϑ᾽ ὑμῶν δὲ ἑστήξει. τῶν 
ἀναϑέντων αὐτὰ εἰ λέποισϑε. κροκωτοὶ δὲ ὑμῖν καὶ 
ἁλουργέα καὶ κοκκοβαφία τοιαύτη πόϑεν; οὐδὲ γὰρ 
αἵ ᾽άχαρναί γε ὧδε ἐστέλλοντο, οὐδὲ ὁ Κολωνὸς ὧδε 
ἵππευε. καὶ τί λέγω ταῦτα; γυνὴ ναύαρχος ἐκ Κα- 
ρέας ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔπλευσε μετὰ Ξέρξου, καὶ ἦν αὐτῇ 
γυναικεῖον οὐδέν. ἀλλ᾽ ἀνδρὸς στολὴ καὶ ὅπλα, ὑμεῖς 
ὃὲ ἁβρότεροι τῶν Ξέρξου γυναικῶν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς 
στέλλεσϑε οἱ γέροντες οἵ νέοι τὸ ἐφηβικόν. οἱ πάλαι 

100 μὲν ὥμνυσαν ἐς ᾿Δγραύλου φοιτῶντες ὑπὲρ τῆς 
πατρίδος ἀποθανεῖσϑαι καὶ ὅπλα ϑήσεσϑαι. νῦν δὲ 
ἴσως ὀμοῦνται ὑπὲρ τῆς πατρίδος βαχχεύσειν καὶ 
ϑύρσον λήψεσϑαι κόρυν μὲν οὐδεμίαν φέρον. γυναι- 
κομέίμῳ δὲ μορφώματι. κατὰ τὸν Εὐριπίδην, αἰσχρῶς 
διαπρέπον. ἀκούω δὲ ὑμᾶς καὶ ἀνέμους γίγνεσθαι 
καὶ λήδια ἀνασείειν λέγεσϑε ἔπιπλα μετεώρως αὐτὰ 
χολποῦντες. ἔδει δὲ ἀλλὰ τούτους γε αἰδεῖσϑαι. ξυμ- 

μάχους ὄντας καὶ πνεύσαντας ὑπὲρ ὑμῶν μέγα. μηδὲ 
τὸν Βορέαν κηδεστήν γε ὄντα καὶ παρὰ πᾶντας τοὺς 
ἀνέμους ἄρσενα ποιεῖσϑαι ϑῆλυν, οὐδὲ γὰρ τῆς 
᾿Ωρειϑυίας ἐραστὴς ἄν ποτε ὁ Βορέας ἐγένετο, εἰ 

᾽ , 53 

κακείνην ὀρχουμένην εἶδε." 
Διωρϑοῦτο δὲ κἀκεῖνο ᾿άϑήνησιν᾽ οἱ ᾿4ϑηναῖοι 

ξυνιόντες ἐς ϑέατρον τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει προσεῖχον 
σφαγαῖς ἀνθρώπων καὶ ἐσπουδάξετο ταῦτα ἐκεῖ μᾶλ- 
λον ἢ ἐν Κορίνϑῳ νῦν, χφημάτων τε μεγάλων ἐωνη- 

μένοι ἤγοντο μοιχοὶ καὶ πόρνοι καὶ τοιχωρύχοι καὶ 
βαλαντιοτόμοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τὰ τοιαῦτα 
ἔϑνη, οἱ δ᾽ ὥπλιξον αὐτοὺς καὶ ἐκέλευον ξυμπίπτειν. 
μι , ᾿Ὶ κ 4 τῶ». 4 κ “4 

ἔλαβετο δὲ καὶ τούτων ὁ ᾿4πολλώνιος καὶ καλουντῶν 
3 ᾿ - 

αὐτὸν ἐς ἐκκλησίαν ᾿4ϑηναίων οὐκ ἂν ἔφη παρελ- 
ϑεῖν ἐς χωρίον ἀκάϑαρτον καὶ λύϑρου μεστόν. ἔλεγε 

[3 
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δὲ ταῦτα ἐν ἐπιστολῇ. καὶ ϑαυμάζξειν ἔλεγεν ὅπως 
ς Ἁ 3 Ὶ Α 3 ΄ » ᾽ »"» 

ἢ ϑεὸς οὐ καὶ τὴν ἀκρόπολιν ἤδη ἐκλείπει τοιοῦτον 161 

αἷμα ὑμῶν ἐκχεόντων αὐτῇ. δοκεῖτε γάρ μοι προ- 
ἰόντες, ἐπειδὰν τὰ Παναϑήναια πέμπητε, μηδὲ βοῦς 

5 ἔτι, ἀλλ᾽ ἑκατόμβας ὀνθρώπων καταϑύσειν τῇ ϑεῶ. 
σὺ δέ. Διόνυσε. μετὰ τοιοῦτον αἷμα ἐς τὸ ϑέατρον 
φοιτᾷς ; κἀκεῖ σοι σπένδουσιν οἵ σοφοὶ ᾿4ϑηναῖοι; 

, Η , παν ᾿ κι ΄ 
μετάστηϑι καὶ συ. “ι΄ονυσε Κιϑαιρῶν καϑαρῶτε- 

ρος.“ τοιάδε εὗρον τὰ σπουδαιότατα τῶν φοδοηση: 
τὸ ϑέντων ᾿4ϑήνησιν αὐτῷ τότε. 

ΧΧΠῚ ἘἘπρέσβευσε δὲ καὶ παρὰ τοὺς Θετταλοὺς ὑπὲρ 
τοῦ ᾿Δχιλλέως κατὰ τοὺς ἐν Πυλαίᾳ ξυλλόγους, ἐν 

οἷς οἵ Θετταλοὶ τὰ ᾿ἀμφικτυονικὰ πράττουσιν, οἵ δὲ 
δείσαντες ἐψηφίσαντο ἀναλαβεῖν τὰ προσήκοντα τῷ 

τό τάφῳ. καὶ τὸ “εωνίδου σῆμα τοῦ Σπαρτιάτου μο- 
νονοὺ περιέβαλεν ἀγασϑεὶς τὸν ἄνδρα. ἐπὶ δὲ τὸν. 
χολωνὸν βαδίζων. ἐφ᾽ οὗ λέγονται “ακεδαιμόνιοι 
περιχωσϑῆναι τοῖς τοξεύμασιν. ἤκουσε τῶν ὁμιλητῶν 

διαφερομένων ἀλλήλοις. ὅ τι εἴη τὸ ὑψηλότατον τῆς 
0 Ελλάδος. παρεῖχε δὲ ἄρα τὸν λόγον ἡ Οἴτη τὸ ὄρος ἑ 

ἐν ὀφθαλμοῖς οὖσα. καὶ ἀνελϑὼν ἐπὶ τὸν λόφον, β 
ἐγὼ“ ἔφη ..τὸ ὑψηλότατον τοῦτο ἡγοῦμαι, οἵ γὰρ 

ἐνταῦϑα ὑπὲρ ἐλευϑερίας ἀποϑανόντες ἀντανήγαγον 
Ψ ἃ - ο, ει ᾿ -} ΄ Ἂν; 

αὕτο τῇ Οἴτῃ καὶ ὑπὲρ πολλους Ολυνποὺυς ἡραν. 
᾿ ν» Α Α ΄ ,: Ω Α δ 

5 ἐγὼ δὲ ἄγαμαι μὲν καὶ τούσδε τοὺς ἄνδρας. τὸν δὲ 
᾿Ακαρνᾶνα Μεγιστίαν καὶ πρὸ τούτων, ἃ γὰρ πεισο-- 162 
μένους ἐγίγνωσκε. τούτων ἐπεϑύμησε κοινωνῆσαι 

τὸ ᾽ , ᾽ αἰ 3 Ἂ , 5.6 . ᾿ 
τοῖς ἀνδρασιν. οὐ τὸ ἀποθανεῖν δείσας. ἀλλὰ τὸ 
μετὰ τοιῶνδε μὴ τεϑνάναι. 

ΧΧΙΥ Ἐπεφοίτησε δὲ καὶ τοῖς Ελληνικοῖς ἱεροῖς πᾶσι 
8: τῷ τε ΖΦωδωναίῳ καὶ τῷ Πυϑικῷ καὶ τῷ ἐν ᾿4βαῖς, 

ἐς ᾿Φμφιάρεώ τε καὶ Τροφωνίου ἐβάδισε καὶ ἐς τὸ 



-- 

ἔ 

[ 
Ἵ 
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τς "3 ᾽ δ 

"Μουσεῖον τὸ ἐν Ἑλικῶνι ἀνέβη. φοιτῶντι δὲ ἐς τὰ 
3 ᾿Ὶ ΄, -» ἱερὰ καὶ διορϑουμένῳ αὐτὰ ξυνεφοίτων μὲν οἱ ἱερεῖς. 

3 ΄ Ἁ Υ ΄ 5 

᾿ἠκολούϑουν δὲ οἵ γνώριμοι. λόγων τε κρατῆρες -. 
ἵσταντο καὶ ἠρύοντο αὐτῶν οἱ διψῶντες. ὄντων δὲ 

ἽΩ ω Η ΄ “τὰ ᾽ - Β 
καὶ Ολυμπίων καὶ καλουντῶν αὐτὸν Ηλείων ἐπὶ 5 

Ὥρα. -» - “ ΄ 
κοινωνίαν τοῦ ἀγῶνος ..δοκεῖτέ μοιΐ ἔφη ..διαβάλ- 

ν » 3 , ΄ » ΄ 

λειν τὴν τῶν Ολυμπίων δόξαν πρεσβειῶν δεόμενοι 
πρὸς τοὺς αὐτόϑεν ἤξοντας.““ γενόμενος δὲ κατὰ 
τὸν ᾿Ισϑμὸν μυκησαμένης τῆς περὶ τὸ “έχαιον ϑαλάτ- 
τῆς »σοοὗτος΄ εἶπεν ..ὁ αὐχὴν τῆς γῆς τετμήσεται., 10 

τὸ ᾽ Ξ ΣΑΣ: εν 
μᾶλλον δὲ οὖ.“ εἶχε δὲ αὐτῷ καὶ τοῦτο πρόρρησιν 
τῆς μικρὸν ὕστερον περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν τομῆς. ἣν μετὰ 
ἔτη ἑπτὰ Νέρων διενοήϑη᾽ τὰ γὰρ βασίλεια ἐκλι- 
πὼν ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀφίκετο κηρύγμασιν ὑποϑήσων 
ἑαυτὸν Ὀλυμπικοῖς τε καὶ Πυϑικοῖς, ἐνίκα δὲ καὶ τὉ 

168 ᾿Ισϑμοῖ᾽ αἱ δὲ νῖκαι ἦσαν κιϑαρῳδίαι καὶ κήρυκες. 
ἐνίκα δὲ καὶ τραγῳδοὺς ἐν Ὀλυμπίᾳ. τότε λέγεται 
καὶ τῆς περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν καινοτομίας ἅψασϑαι περί- 
πλουν αὐτὸν ἐργαζόμενος καὶ τὸν Αἰγαῖον τῷ ̓ 4δρίᾳ 
ξυμβάλλων. ὡς μὴ πᾶσα ναῦς ὑπὲρ Μαλέαν πλέοι 30 Τό 
χομίξοιντό τε αἵ πολλαὶ διὰ τοῦ δήγματος ξυντέ- 
μνουσαι τὰς περιβολὰς τοῦ πλοῦ. πῆ δὲ ἀπέβη τὸ 
τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου λόγιον; ἡ ὀρυχὴ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 
“Δεχαίου λαβοῦσα στάδια προὔβη ἴσως τέτταρα ξυν- 
εχῶς ὀρυττόντων. σχεῖν δὲ λέγεται Νέρων τὴν το- 35 
μὴν οἵ μὲν Αἰγυπτίων φιλοσοφησάντων αὐτῷ τὰς 
ϑαλάττας καὶ τὸ ὑπὲρ Λεχαίου πέλαγος ὑπερχυϑὲν. 
ἀφανιεῖν εἰπόντων τὴν 4ἴγιναν. οἱ δὲ νεώτερα περὶ 
τῇ ἀρχῇ δείσαντα. τοιοῦτον μὲν δὴ τοῦ ᾿“πολλωνίου 
τὸ τὸν ᾿Ισϑμὸν τετμήσεσϑαι καὶ οὐ τετμήσεσϑαι. 80 

Ἐν Κορίνϑῳ δὲ φιλοσοφῶν ἐτύγχανε τότε 2ημή- ΧΧΥ͂ 
164 τριος ἀνὴρ ξυνειληφὼς ἅπαν τὸ ἐν Κυνικῇ κράτος. 

ον . 
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οὗ Φαβωρῖνος ὕστερον ἐν πολλοῖς τῶν ἑαυτοῦ λό- 
γῶν οὐκ ἀγεννῶς ἐπεμνήσϑη, παϑὼν δὲ πφὸς τὸν 
᾿Απολλώνιον., ὅπερ φασὶ τὸν ᾿ἀντισϑένην πρὸς τὴν 

τοῦ Σωκράτους σοφίαν παϑεῖν. εἵπετο αὐτῷ μαϑη- 
5 τιῶν καὶ προσκείμενος τοῖς λόγοις καὶ τῶν αὐτῷ 
γνωρίμων. τοὺς εὐδοκιμωτέρους ἐπὶ τὸν ᾿ἀπολλώνιον 
ἔτρεπεν, ὧν καὶ Μένιππος ἣν ὁ Αὐκιος ἔτη μὲν γε- 

γονῶς πέντε καὶ εἴκοσι, γνώμης δὲ ἱκανῶς ἔχων καὶ 
τὸ πωμα, εὖ κατεσχευασμένος. ἐῴκει γοῦν ἀϑλητῇ 

1ὸ καλῷ καὶ ἐλευϑερέίῳ τὸ εἶδος. ἐρᾶσϑαι δὲ τὸν Μέ- 

νιππον οἱ πολλοὶ ὥοντο ὑπὸ γυναίου ξένου, τὸ δὲ 
γύναιον καλή τε ἐφαένετο καὶ ἱκανὥς ἁβρὰ καὶ πλου - 

τεῖν ἔφασκεν. οὐδὲν δὲ τούτων ἄρα ἀτεχνῶς ἦν, 

ἀλλὰ ἐδόκει πάντα. κατὰ γὰρ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ 
15 Κεγχρεὰς βαδίζοντι αὐτῷ μόνῳ φάσμα ἐντυχὸν γυνή 

τε ἐγένετο καὶ. χεῖρα ξυνῆψεν ἐρᾶν αὐτοῦ πάλαι 
φάσκουσα, Φοίνισσα δὲ εἶναι καὶ οἰκεῖν ἐν προαστείῳ 
τῆς Κορίνϑου, τὸ δεῖνα εἰποῦσα προάστειον, »»ἐς ὃ 
ἑσπέρας“ ἔφη »»ἀφικομένῳ σοι ἠδή τε ὑπάρξει ἐμοῦ 

30 ἀδούσης καὶ οἶνος. οἷον οὔπω ἔπιες. καὶ οὐδὲ ἀντε-- 
ραστὴς ἐνοχλήσει σε. βιώσομαι δὲ καλὴ ξὺν καλῷ." 
τούτοις ὑπαχϑεὶς ὁ νεανίας, τὴν μὲν γὰρ ἄλλην φιυ- 
λοσοφίαν ἔρρωτο, τῶν δὲ ἐρωτικῶν ἥττητο, ἐφοίτησε 
περὶ ἑσπέραν αὐτῇ καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐθϑάμιξεν, 

56 ὥσπερ παιδικοῖς, οὔπω ξυνεὶς τοῦ φάσματος. ὁ δὲ 
᾿“πολλώνιος ἀνδριαντοποιοῦ δίκην ἐς τὸν Μένιππον 
βλέπων ἐξωγράφει τὸν νεανίαν καὶ ἐθεώρει, κατα- 
γνοὺς δὲ αὐτὸν ..σὺ μέντοι" εἶπεν ..ὃ καλός τε καὶ 10ῦ 
ὑπὸ τῶν καλῶν γυναικῶν ϑηρευόμενος ὄφιν ϑάλπεις 

80 χαὶ σὲ ὄφις.“ ϑαυμάσαντος δὲ τοῦ Μενίππου ὅτι 
γυνή σοι“ ἔφη ..ἐστὶν οὐ γαμετή. τί δέ; ἡγῇ ὑπ᾽ 
αὐτῆς ἐρᾶσϑαι; «νὴ Ζί᾽,, εἶπεν, ἐπειδὴ διάκειται 



Ὁμήρῳ γε, 
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΄ ς πστίῳ ςς τ ΄ 3: δ᾽ Ὅς ΚΙ "τ 
πρὸς μὲ ὡς ἑρῶσα. «καὶ γήμαις δ᾽ ἂν αὐτήν; 

, “ , - αν 

ἔφη. .-χαρίεν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαπῶσαν γῆμαι.“ ἤρετο 
5 ΄ , 2 

οὖν «πηνίχα οἱ γάμοι; ““ ..«ϑερμοὶ ἔφη ..καὶ ἴσως 
αὔριον.“ ἐπιφυλάξας οὖν τὸν τοῦ συμποσίου και- 

Ἁ 6δ.9 ; Ἁ τ Α “-᾿ ’ ΕΩ 

ρὸν ὁ ᾿“πολλώνιος καὶ ἐπιστὰς τοῖς δαιτυμόσιν ἄρτι 
-" ΕΣ ς τ 2 [κ᾿ Ἢ 

ἥκουσι ..«ποῦ“ ἔφη ..«ἡ ἁβρά. δι᾿ ἣν ἥκετε; ..ἐν-- 
ταῦϑα“ εἶπεν ὁ Μένιππος καὶ ἅμα ὑπανίστατο ἐρυ- 
ϑριῶν. οὐ δὲ ἄργυρος καὶ ὁ χρυσὸς καὶ τὰ λοιπά, 

Γ ι ΄ , ΓΕ Ξ : 
οἷς ὁ ἀνδρὼν κεκόσμηται. ποτέρου ὑμῶν; ““..τῆς γυ- 

3 Ἁ μὴ - ’ Ἁ 

ναικός,“΄ ἔφη ..«τἀμὰ γὰρ τοσαῦτα““ δείξας τὸν ἕαυ-- 
τοῦ τρίβωνα. ὁ δὲ ᾿Δπολλώνιος .«.«τοὺς Ταντάλου 

μβ ξά᾽-» » ς » 2 »Αξε ΕἸ 

κήπους““ ἔφη ..εἴδετε, ὡς ὄντες οὐκ εἰσί; (παρ 
(.{.ς » 2 Ἁ ᾽ , ΄ 

ἔφασαν ..οὐ γὰρ ἐς Αἴδου γε καταβαν - 

τες. τοῦτ᾽ ““ ἔφη ..καὶ τουτονὶ τὸν κόσμον ἡγεῖσϑε. 
οὐ γὰρ ὕλη ἐστίν. ἀλλὰ ὕλης δόξα. ὡς δὲ γιγνώ- 
σχοιτξ, ὃ λέγω, ἡ χρηστὴ νύμφη μία τῶν ἐμπουσῶν 
ἐστιν, ἃς λαμίας τὲ καὶ τὐυφυτοο οὗ πολλοὶ ἡγοῦν- 

ται. ἐρῶσι δ᾽ αὗται καὶ ἀφροδισίων μέν. σαρκῶν 
δὲ μάλιστα ἀνθρωπείων ἐρῶσι καὶ παλεύουσι τοῖς 
3 ΄ Ὗ ς 
ἀφροδισίοις, οὗς ἂν ἐθέλωσι δαίσασϑαι.““ ἡ δὲ ..εὐ- 

μ (ς " . 2 ςς Ν ΄ 5." 

φήμει"" ἔλεγε ..«καὶ ἄπαγε“ καὶ μυσάττεσϑαι ἐδόκει. 
ἃ ἤκουε. καί που καὶ ἀπέσκωπτε τοὺς φιλοσόφους. 
ὡς ἀεὶ ληροῦντας. ἐπεὶ μέντοι τὰ ἐχπώματα τὰ 
χρυσᾶ καὶ ὁ δοκῶν ἄργυρος ἀνεμιαῖα ἠλέγχϑη καὶ 

-»" -" 3 

διέπτη τῶν ὀφθαλμῶν ἅπαντα οἰνοχόοι τε καὶ ὀψο- 
ποιοὶ καὶ ἡ τοιαύτη ϑεραπεία πᾶσα ἠφανίσϑησαν 

-" ᾿ , 

106 ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ ᾿Δπολλωνίου, δακρύοντι ἐῴκει 

«οὔ 

τὸ φάσμα καὶ ἐδεῖτο μ᾽ βασανίζειν αὐτό. μηδὲ ἀναγ- 
κάξειν ὁμολογεῖν. ὅ τι εἴη. ἐπικειμένου δὲ καὶ μὴ 
ἀνιέντος ἔμπουσά τε εἶναι ἔφη καὶ πιαίνειν ἡδοναῖς 
τὸν Μένιππον ἐς βρῶσιν τοῦ σώματος, τὰ γὰρ καλὰ 
τῶν σωμάτων καὶ νέα σιτεῖσϑαι ἐνόμιξεν, ἐπειδὴ 

ῬμηΠοβίσαϊιβ οα. ΚαΥΒογ. 10 

10 

20 
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ἀχραιφνὲς αὐτοῖς τὸ αἷμα. τοῦτον τὸν λόγον γνωρι- 
μώτατον τῶν ᾿Απολλωνίου τυγχάνοντα ἐξ ἀνάγκης 
ἐμήκυνα. γιγνώσκουσι μὲν γὰρ πλείους αὐτόν, ἅτε 
καϑ' Ἑλλάδα μέσην πραχϑέντα, ξυλλήβδην δὲ αὐτὸν 

5 παρειλήφασιν. ὅτι ἕλοι ποτὲ ἐν Κορίνϑῳ λάμιαν, ὅ 
τι μέντοι πράττουσαν καὶ ὅτι ὑπὲρ Μενίππου, οὔπω 
γιγνώσκουσιν. ἀλλὰ Ζάμιδέ τε καὶ ἐκ τῶν ἐκείνου 
λόγων ἐμοὶ εἴρηται. 

ΧΧΥΙ Τότε καὶ πρὸς Βάσσον διηνέχϑη τὸν ἐκ τῆς Κο- 
1ὸ ρένϑουν, πατραλοίας γὰρ οὗτος καὶ ἐδόκει καὶ ἐπε- 

πίστευτο. σοφίαν δὲ ἑαυτοῦ κατεψεύδετο καὶ χαλινὸς 
οὐκ ἦν ἐπὶ τῇ γλώττῃ. λοιδορούμενον δὲ αὐτὸν 
ἐπέσχεν ὁ ̓ Απολλώνιος οἷς τε ἐπέστειλεν οἷς τε διε- 

λέχϑη κατ᾽ αὐτοῦ. πᾶν γάρ, ὅπερ ὡς ἐς πατραλοίαν 
16 ἔλεγεν. ἀληϑὲς ἐδόκει. μὴ γὰρ ἄν ποτε τοιόνδε ἄνδρα 

ἐς λοιδορίαν ἐκπεσεῖν. μηδ᾽ ἂν εἰπεῖν τὸ μὴ ὄν. 
ΧΧΥΠ Τὰ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ τοῦ ἀνδρὸς τοιαύτα᾽ ἀνιόντι 

τῷ ᾿Δπολλωνίῳ ἐς Ὀλυμπίαν ἐνέτυχον Δακεδαιμο- 
νέων πρέσβεις ὑπὲρ ξυνουσίας, ΜΠακωνικὸν δὲ οὐδὲν 

90 περὶ αὐτοὺς ἐφαίνετο, ἀλλ᾽ ἁβρότερον αὑτῶν εἶχον 
καὶ συβάριδος μεστοὶ ἦσαν. ἰδὼν δὲ ἄνδρας λείους 
τὰ σκέλη λιπαροὺς τὰς κόμας καὶ μηδὲ γενείοις χρω- 
μένους. ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσθῆτα μαλακούς, τοιαῦτα πρὸς 161 
τοὺς ἐφόρους ἐπέστειλεν, ὡς ἐκείνους κήρυγμα ποι- 

5 ήσασϑαι δημοσίᾳ τήν τε πίτταν τῶν βαλανείων ἐξαι- 
ροῦντας καὶ τὰς παρατιλτρίας ἐξελαύνοντας ἐς τὸ 
ἀρχαῖόν τε καϑισταμένους πάντα, ὅϑεν παλαῖστραί 
τε ἀνήβησαν καὶ σπουδαὶ καὶ τὰ φιλέτια ἐπανῆλϑε 
καὶ ἐγένετο ἡ “ακεδαίμων ἑαυτῇ ὁμοία. μαϑὼν δὲ 

80 αὐτοὺς τὰ οἴχοι διορθουμένους ἔπεμψεν ἐπιστολὴν 
ἀπ᾽ Ὀλυμπίας βραχυτέραν τῆς Μακωνικῆς σκυτάλης. 
ἔστι δὲ ἥδε" 

ι΄, 



ΤΑΣ 

ποντ ον 
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.» ἀπολλώνιος ἐφόροις χαίρειν. 
᾽ἾἌ ὃ “« Ἁ Ἁ Ἁ ς ’ " δὲ Α κ 

νδρῶν μὲν τὸ μὴ ἁμαρτάνειν. γενναίων δὲ τὸ καὶ 
ς ΄ 

ἁμαρτάνοντας αἰσϑέσϑαι."" 
᾿Ιδὼν δὲ ἐς τὸ ἕδος τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ..χαῖρε.““ ΧΧΥ͂ΤΙῚ 

5 3 ᾿" - " Ν “ 3 πον ς κ 
εἶπεν ..ἄγαϑὲ Ζεῦ. συ γαρ ουτῶ τι ἀγαϑὸος. ὡς καὶ ὃ 

σαυτοῦ κοινωνῆσαι τοῖς ἀνθρώποις.“ ἐξηγήσατο δὲ 
108 χαὶ τὸν χαλκοῦν Μίλωνα καὶ τὸν λόγον τοῦ περὶ 

αὐτὸν σχήματος. ὁ γὰρ Μίλων ἕστάναι μὲν ἐπὶ 
δίσκου δοκεῖ τὼ πόδε ἄμφω συμβεβηκώς. δόαν δὲ 
ξυνέχει τῇ ἀριστερᾷ. ἡ δεξιὰ δέ. ὀρϑοὶ τῆς χειρὸς τὸ 
ἐκείνης οἵ δάκτυλοι καὶ οἷον διείροντες. οὗ μὲν δὴ 
κατ᾽ Ὀλυμπίαν τε καὶ ᾿ἀρκαδίαν λόγοι τὸν ἀϑλητὴν 
5 - -" ᾿»᾿΄ ’ ι αν τς 

ἱστοροῦσι τοῦτον ἄτρεπτον γενέσϑαι καὶ μὴ ἐχβιβα- 
σϑῆναί ποτε τοῦ χώρου. ἐν ᾧ ἔστη, δηλοῦσϑαι δὲ 
τὸ μὲν ἀπρὶξ τῶν δακτύλων ἐν τῇ ξυνοχῇ τῆς ῥόας. τ5. ττ 
τὸ δὲ μηδ᾽ ἂν σχισϑῆναί ποτ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων αὐτούς. 
εἴ τις πρὸς ἕνα αὐτῶν. ἁμιλλῷτο., τῷ τὰς διαφυὰς 
ἐν ὀρϑοῖς τοῖς δακτύλοις εὖ ξυνηρμόσϑαι. τὴν ται- 

νίαν δέ, ἣν ἀναδεῖται, σωφροσύνης ἡγοῦνται ξύμβο- 
λον. ὃ δὲ ᾿“πολλώνιος σοφῶς μὲν εἶπεν ἐπινενοῆ- 30 
σϑαι ταῦτα. σοφώτερα δὲ εἶναι τὰ ἀληϑέστερα. ..ὡς 
δὲ γιγνώσκοιτε τὸν νοῦν τοῦ Μίλωνος. Κροτωνιᾶται 
τὸν ἀϑλητὴν τοῦτον ἱερέα ἐστήσαντο τῆς Ἥρας. τὴν 
μὲν δὴ μίτραν ὅ τι χρὴ νοεῖν, τί ἂν ἐξηγοίμην ἔτι, 
μνημονεύσας ἱερέως ἀνδρός; ἡ δόα δὲ μόνη φυτῶν 535 

109 τῇ Ἥρᾳ φύεται. ὃ δὲ ὑπὸ τοῖς ποσὶ δίσκος. ἐπὶ 
3 ὕ ἣ ἣ τα Ἁ »Ὕ δ, "ἢ ᾿ 

ἀσπιδίου βεβηκῶς ὁ ἴερεὺς τῇ Ηρᾳ εὔχεται. τουτὶ 
δὲ καὶ ἡ δεξιὰ σημαίνει. τὸ δὲ ἔργον τῶν δακτύλων 
καὶ τὸ μήπω διεστὼς τῇ ἀρχαίᾳ ἀγαλματοποιέίᾳ προῦσ- 
κείσϑω.“" 80 

Παρατυγχάνων δὲ τοῖς δρωμένοις ἀπεδέχετο ΧΧῚΧ 
[τῶν] Ἠλείων. ὡς ἐπεμελοῦντό τε αὐτῶν καὶ ξὺν 

105 

ε. 9 
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κόσμῳ ἔδρων μεῖόν τε οὐδὲν ἢ οἵ ἀγωνιούμενοι τῶν 
ἀϑλητῶν κρίνεσθαι ὥοντο καὶ μήϑ'᾽ ἑκόντες τι μήτ᾽ 
ἄκοντες ἁμαρτάνειν προὐνοοῦντο. ἐρομένων δ᾽ αὐ- 
τὸν τῶν ἑταίρων, τίνας Ἠλείους περὶ τὴν διάϑεσιν 

5τῶν Ὀλυμπίων ἡγοῖτο. ..εἰ μὲν σοφοὺς.“ ἔφη ..οὐκ 
οἶδα, σοφιστὰς μέντοι.“ 

ἈἘΧᾺ Ὡς ὃὲ καὶ διεβέβλητο πρὸς τοὺς οἰομένους ξυγ- 
γράφειν καὶ ἀμαϑεῖς ἡγεῖτο τοὺς ἁπτομένους λόγου 

μείξονος. ὑπάρχει μαϑεῖν ἐκ τῶνδε μειράκιον γὰρ 
το δοχησίσοφον ἐντυχὸν αὐτῷ περὶ τὸ ἱερὸν (οσυμπρο- 
ϑυμήϑητί μοι ἔφη ..«αὔριον. ἀναγνώσομαι γάρ τι“ 
τοῦ δὲ ᾿Αἀπολλωνίου ἐρομένου. ὅ τι ἀναγνώσοιτο, 
λόγος“ εἶπε ,««ξυντέτακταί μοι ἐς τὸν Δία.“ καὶ. 
ἅμα ὑπὸ τῷ ἱματίῳ ἐπεδείκνυ αὐτὸν σεμνυνόμενος 

τὸ τῇ παχύτητι τοῦ βιβλίου. ..τέ οὖν“ ἔφη ..ἐπαινέσῃ 
τοῦ Διός; ἢ τὸν 4ία τὸν ἐνταῦϑα καὶ τὸ μηδὲν 
εἶναι τῶν ἐν τῇ γῇ ὅμοιον ς΄“ »καὶ τοῦτό μέν,“ ἔφη 
»πολλὰ δὲ πρὸ τούτου καὶ ἐπὶ τούτῳ ἕτερα, καὶ γὰρ ττὸ 
αἱ ὧραι καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ τὰ ὑπὲρ τὴν γῆν καὶ 

50 ἀνέμους εἶναι καὶ ἄστρα “Διὸς πάντα.“ ὁ δὲ ᾽4πολ- 
λώνιος ..δοκεῖς μοι εἶπεν ..ἐγκωμιαστικός τις εἶναι 
σφόδρα“. .«διὰ τοῦτο“ ἔφη ..«καὶ ποδάγρας ἐγκώ- 
μιόν τί μοι ξυντέτακται καὶ τοῦ τυφλόν τινα ἢ κω- 
φὸν εἶναι.“ . ἀλλὰ μηδὲ τοὺς ὑδέρους““ εἶπε ..μηδὲ 

5 τοὺς κατάρρους ἀποχήρυττε τῆς ἑαυτοῦ σοφίας. εἰ 
βούλοιο ἐπαινεῖν τὰ τοιαῦτα. βελτίων δὲ ἔσῃ καὶ 
τοῖς ἀποϑνήσκουσιν ἑπόμενος καὶ διιὼν ἐπαίνους 
τῶν νοσημάτων. ὑφ᾽ ὧν ἀπέϑανον, ἧττον γὰρ ἐπ᾽ 
αὐτοῖς ἀνιάσονται πατέρες τε καὶ παῖδες καὶ οἵ ἀγχοῦ 

80 τῶν ἀποϑανόντων.““ κεχαλινωμένον δὲ ἰδὼν τὸ μει- 
ράκιον ὑπὸ τοῦ λόγου ..ὁ ἐγκωμιάξων““, εἶπεν ..ὦ 
ξυγγραφεῦ, πότερον ἃ οἶδεν ἐπαινέσεται ἄμεινον ἢ 



τ λύΜοιο 
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ἃ οὐκ οἶδεν,“ ἃ οἶδεν," ἔφη »πῶς γὰρ ἄν τιβ 
ἐπαινοῖ, ἃ οὐκ οἶδε; ““, «τὸν πατέρα οὖν ἤδη ποτὲ 
τὸν σαυτοῦ ἐπήνεσας ;““ ..ἐβουλήϑην.““ εἶπεν ..ἀλλ᾽ 
ἐπεὶ μέγας τι μοι δοκεῖ καὶ γενναῖος ἀνθρώπων τε 
ὧν οἶδα κάλλιστος οἶκόν τε ἱκανὸς οἰκῆσαι καὶ σοφίᾳ 5 
ἐς πάντα χρῆσϑαι, παρῆκα τὸν ἐς αὐτὸν ἔπαινον, 
ὡς μὴ αἰσχύνοιμι τὸν πατέρα λόγῳ ἥττονι.“ δυσχε- 
φάνας οὖν ὃ ̓ Ζ“πολλώνιος. τουτὶ δὲ πρὸς τοὺς φορτι- 

χοὺς τῶν ἀνϑρώπων ἔπασχεν εἶτα“, ἔφη ὦ κά- 
ϑαρμα. τὸν μὲν πατέρα τὸν σεαυτοῦ, ὃν ἴσα καὶ 10 
σεαυτὸν γιγνώσκεις, οὐκ ἄρ᾽ οἴει πότ᾽ ἂν ἱκανῶς 
ἐπαινέσαι. τὸν δ᾽ ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν πατέρα καὶ 
δημιουργὸν τῶν ὅλων, ὅσα περὶ ἡμᾶς καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς 
ἐστιν, εὐκόλως οὕτως ἐγκωμιάξων οὔὔϑ'. ὃν ἐπαινεῖς, 

δέδιας. οὔτε ξυνίης ἐς λόγον καϑιστάμενος μείζονα ιτῦ 
ἀνθρώπου ; ““ 

4ϊ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ διαλέξεις τῷ ᾿Δἀπολλωνίῳ περὶ ΧΧΧῚ 
τῶν χρησιμωτάτων ἐγίγνοντο. περὶ σοφίας τε καὶ 18 
ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης καὶ καϑάπαξ, ὁπόσαι ἀρε- 
ταί εἰσι. περὶ τούτων ἀπὸ τῆς κρηπῖδος τοῦ νεὼ 30 

111 διελέγετο πάντας ἐκπλήττων οὐ ταῖς διανοίαις μό- 

νον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἰδέαις τοῦ λόγου. περιστάντες 
δὲ αὐτὸν οἵ Δακεδαιμόνιοι ξένον τε παρὰ τῷ Διὶ 
ἐποιοῦντο καὶ τῶν οἴκοι νέων πατέρα βίου τε νομο- 
ϑέτην καὶ γερόντων γέρας. ἐρομένου δὲ Κορινϑίου 
τινὸς κατὰ ἀχϑηδόνα. εἰ καὶ ϑεοφάνια αὐτῷ ἄξουσι. 
ναὶ τὼ Σιώ.“ ἔφη. ..ἕτοιμά γε. ὁ δὲ ᾿4πολλώνιος 
ἀπήγαγεν αὐτοὺς τῶν τοιούτων. ὡς μὴ φϑονοῖτο. 
ἐπεὶ δὲ ὑπερβὰς τὸ Ταύγετον εἶδεν ἐνεργὸν “ακε- 
δαίμονα καὶ τὰ τοῦ “υκούρφγου πάτρια εὖ πράττοντα. : 
οὐκ ἀηδὲς ἐνόμισε τὸ καὶ τοῖς τέλεσι τῶν Δακεδαι- 

μονέων ξυγγενέσϑαι πεορὶ ὧν ἐρωτᾶν ἐβούλοντο. 

το οι 

φὡ- [- 
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ἤροντο οὖν ἀφικόμενον, πῶς ϑεοὶ ϑεραπευτέοι, ὁ δὲ 
εἶπεν ««ὡς δεσπόταιζ. πάλιν ἤροντο, πῶς ἥρωες" 
ὧς πατέρες.“ τρίτον δὲ ἐρομένων, πῶς δὲ ἄνϑρω- 
ποι «οὐ “ακωνικὸν ἔφη ..τὸ ἐρώτημα“. ἤροντο 

5. χαὶ ὅ τι ἡγοῖτο τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς νόμους, ὁ δὲ εἶπεν 
«ἀρίστους διδασκάλους. οἱ διδάσκαλοι δὲ εὐδοκιμή- 
σουσιν, ἣν οἵ μαϑηταὶ μὴ δαϑυμῶσιν.““ ἐρομένων 
δ᾽ αὐτῶν. τί περὶ ἀνδρείας ξυμβουλεύοι., ..καὶ τέ“ 
ἔφη ..τῇ ἀνδρείᾳ χρήσεσϑε; “΄ 

τ Μακεδαιμόνιος αἰτίαν ἔχων παρ᾽ αὐτοῖς, ὡς ἀδικῶν 
περὶ τὰ ἤϑη᾽ Καλλικρατίδα μὲν γὰρ τοῦ περὶ ᾽4ρ- 
γινούσας ναυαρχήσαντος ἦν ἔκγονος, ναυκληρίας δὲ 
ἤρα καὶ οὐ προσεῖχε τοῖς κοινοῖς, ἀλλ᾽ ἐς Καρχη- 

τ δόνα ἐξέπλ ει καὶ Σικελίαν ναῦς πεποιημένος. ἀκου- 
σας οὖν κρένεσϑαι αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ δεινὸν φήϑη 
περιιδεῖν τὸν νεανίαν ὑπαχϑέντα ἐς δίκην. καὶ »»"ἡ 
λῴστες", ἔφη ΜΞ πεφροντικὼς περίει καὶ μεστὸς 

ἐννοίας“; ἀγὼν“ εἶπεν »ἐπήγγελταί μου δημόσιος, 
90 ἐπειδὴ πρὸς ναυκληρίαις εἰμὶ καὶ τὰ κοινὰ οὐ ΟΥ͂Σ 

τω.“ πατὴρ δέ σοι ναύκληρος ἐγένετο ἢ πάππος ; ““ 

ἀπαγες,, εἶπε ..γυμνασίαρχοι τε καὶ ἔφορσι καὶ πα- 
τρονόμοι πάντες, Καλλικρατίδας δὲ ὁ πρόγονος καὶ 
τῶν ναυαρχησάντων ἐγένετο.“ μῶν“ ἔφη .«.τὸν ἐν 

50 4ργινούσαις λέγεις“; .. ἐκεῖνον“ εἶπε ,..τὸν ἐν τῇ 
ναυαρχέᾳ ἀποθανόντα". . εἶτ᾽ οὐ ΘΗ͂ΝΕΝΣ σοι“ εἶπε 
οτὴν θάλατταν ἡ τελευτὴ τοῦ προγόνου". : »μὰ Δ᾽," 
εἶπεν ..οὐ γὰρ ναυμαχήσων γε πλέω.“ ..ἀἅλλ᾽ ἐμπό- 

ρῶν τε καὶ ναυκλήρων κακοδαιμονέστερόν τι ἐρεῖς 
8. ἔϑνος; πρῶτον μὲν περινοστοῦσι. ζητοῦσι ἀγορὰν 

κακῶς πράττουσαν. εἶτα προξένοις καὶ καπήλοις ἀνα- 
μιχϑέντες πωλοῦσί τε καὶ πωλοῦνται καὶ τόκοις 

Ἐτυγχανε δὲ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον νεανέας 112 



»ν»δν 
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ἀνοσίοις τὰς αὑτῶν κεφαλὰς ὑποτιϑέντες ἐς τὸ ἀρ- 
χαῖον σπεύδουσι, κἂν μὲν εὖ πράττωσιν. εὐπλοεῖ ἡ 
ναῦς καὶ πολὺν ποιοῦνται λόγον τοῦ μήτε ἕκόντες 
ἀνατρέψαι μήτε ἄκοντες, εἰ δὲ ἡ ἐμπορία πρὸς τὰ 
χρέα μὴ ἀναφέροιτο, μεταβάντες ἐς τὰ ἐφόλκια προσ- 

΄ ν -" Π Α δέκα -» ΄ 

118 αράττουσι τὰς ναῦς καὶ τὸν ἑτέρων [ναῦται] βίον 

ϑεοῦ ἀνάγκην εἰπόντες ἀϑεώτατα καὶ οὐδὲ ἄκοντες 

αὐτοὶ ἀφείλοντο. εἰ δὲ καὶ μὴ τοιοῦτον ἦν τὸ ϑα- 
λαττουργόν τε καὶ ναυτικὸν ἔϑνος, ἀλλὰ τό γε Σπαρ- 
τιάτην ὄντα καὶ πατέρων γεγονότα. οἱ μέσην ποτὲ 
τὴν Σπάρτην ὥκησαν. ἐν κοίλῃ νηὶ κεῖσϑαι λήϑην 
μὲν ἴσχοντα “υκούργου τὲ καὶ ᾿Ιφίτου. φόρτου δὲ 
μνήμονα καὶ ναυτικῆς ἀκριβολογίας. τίνος αἰσχύνης 
ἄπεστιν; εἰ γὰρ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὴν γοῦν Σπάρτην 
αὐτὴν ἔδει ἐνθυμεῖσθαι. ὡς. ὁπότε μὲν τῆς γῆς 
εἴχετο, οὐρανομήκη δόξασαν. ἐπεὶ δὲ ϑαλάττης ἐπε- 
ϑύμησε. βυϑισϑεῖσάν τε καὶ ἀφανισϑεῖσαν οὐκ ἐν τῇ 
ϑαλάττῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ γῇ.“ τούτοις τὸν 
νεανίαν οὕτω τι ἐχειρώσατο τοῖς λόγοις. ὡς νεύ- 

᾽ - ; ΞᾺ 
σαντα αὐτὸν ἐς τὴν γῆν κλαίειν, ἐπεὶ τοσοῦτον ἤκου- 3 

7. - 3 ΄ 

σεν ἀπολελεῖφϑαι τῶν πατέρων. ἀποδόσϑαι τε τὰς 
“- 2 ἢ “ " ἊΨ τ 8 5. 2 

ναῦς, ἕν αἷς ἔξη. καϑεστῶτα δὲ αὐτον ἰδὼν ὁ 4Ζπο’ολ- 

λώνιος καὶ τὴν γὴν ἀσπαξόμενον κατήγαγε παρὰ 
τοὺς ἐφόρους καὶ παρῃτήσατο τῆς δίκης. 

ὧν 

1 

1 

9 

9 

τῷ ς 

19 

Κἀκεῖνο τῶν ἐν Δακεδαίμονι" ἐπιστολὴ ἐκ βα- ΧΧΧΙΠ 
σιλέως Δακεδαιμονίοις ἧκεν ἐπίπληξιν ἐς τὸ κοινὸν 368 

ΓΊΈΕΣ " ᾿ “ τῷ ι ᾽ ,ὔ ς Ἀ ΄ 

αὐτῶν φέρουσα. ὡς ὑπὲρ τὴν ἐλευϑερίαν υβριξον- 

τῶν. ἐκ διαβολῶν δὲ τοῦ τῆς Ελλάδος ἄρχοντος ἐπέ- 
᾿ τ Ξ 3 

σταλτο αὐτοῖς ταῦτα. οἵ μὲν δὴ “ακεδαιμόνιοι ἀπο-- 
οίᾳ εἴχοντο καὶ ἡ Σπάρτη πρὸς ἑαυτὴν ἤριξεν, εἴτε 30 
χρὴ παραιτουμένους τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέως εἴτε 
ς - ᾽ , δ κ - , 
ὑπερφρονοῦντας ἐπιστέλλειν᾽ πρὸς ταῦτα ξυμβουλον 
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ἐποιοῦντο τὸν ᾿Δἀπολλώνιον τοῦ τῆς ἐπιστολῆς ἤϑους, 
ὁ δέ, ὡς εἶδε διεστηκότας, παρῆλϑέ τε ἐς τὸ κοινὸν 
αὐτῶν καὶ ὧδε ἐβραχυλόγησε᾽ ..Παλαμήδης εὗρε 
γράμματα οὐχ ὑπὲρ τοῦ γράφειν μόνον, ἀλλὰ καὶ 

5 ὑπὲρ τοῦ γιγνώσκειν, ἃ δεῖ μὴ γράφειν.“ οὕτω μὲν 114 
δὴ “ακεδαιμονίους ἀπῆγε τοῦ μήτε ϑρασεῖς μήτε 
δειλοὺς ὀφϑῆναι. 

ΧΧΧΙΥ Πηατρίψας δ᾽ ἐν τῇ Σπάρτῃ μετὰ τὴν Ὀλυμ- 
πίαν χρόνον, ὡς ἐτελεύτα ὁ χειμών ἐπὶ Μαλέαν 

10 ἦλϑεν ἀρχομένου ἦρος. ὡς ἐς τὴν Ῥώμην ἀφήσων. 

διανοουμένῳ δ᾽ αὐτῷ ταῦτα ἐγένετο ὦ ὄναρ τοιόνδε" 

ἐδόκει γυναῖκα μεγίστην τε καὶ πρεσβυτάτην περι- 
βάλλειν αὐτὸν καὶ δεῖσϑαί οἱ ξυγγενέσϑαι. πρὺν ἐς 
Ἰταλοὺς πλεῦσαι. Διὸς δὲ εἶναι ἡ τροφὸς ἔλεγε καὶ 

τ ἦν αὐτῇ στέφανος πάντ᾽ ἔχων τὰ ἐκ γῆς καὶ ϑαλάτ- 
της. λογισμὸν δὲ αὑτῷ διδοὺς τῆς ὄψεως ξυνῆκεν, 
ὅτι πλευστέα εἴη ἐς Κρήτην πρότερον, ἣν τροφὸν 
ἡγούμεθα τοῦ Διός, ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ ἐμαιεύϑη. ὁ 
ὃ στέφανος καὶ ἄλλην ἴσως δηλώσαι νῆσον. οὐσῶν 

90 δὲ ἐν Μαλέᾳ νεῶν πλειόνων. αἵ ἐς Κρήτην ἀφήσειν 
ἔμελλον. ἐνέβη ναῦν ἀποχρῶσαν τῷ κοινῷ κοινὸν 
δὲ ἐχάλει τούς τε ἑταίρους καὶ τοὺς τῶν ἑταίρων 
δούλους, οὐδὲ γὰρ ἐκείνους παρεώρα. προσπλεύσας 

δὲ Κυδωνίᾳ καὶ παραπλεύσας ἐς Κνωσσὸν τὸν μὲν 
95 Παβύρινϑον., ὃς ἐκεῖ δείκνυται. ξυνεῖχε δέ, οἶμαί, 

ποτε τὸν Μινώταυρον, βουλομένων ἰδεῖν τῶν ἕταί- 
ρῶν, ἐκείνοις μὲν ξυνεχώρει τοῦτο, αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν 
ἔφη ϑεατὴς γενέσϑαι τῆς ἀδικίας τοῦ Μίνω. πρφοῇει 

δὲ ἐπὶ Γόρτυναν πόϑῳ τῆς Ἴδης. ἀνελϑὼν οὐν καὶ 

80 τοῖς ϑεολογουμένοις ἐντυχὼν ἐπορεύϑη καὶ ἐς τὸ 

ἱερὸν τὸ “εβηναῖον᾽ ἔστι δὲ ᾿ἀσκληπιοῦ καὶ ὥσπερ 
ἡ ̓Δσία ἐς τὸ Πέργαμον, οὕτως ἐς τὸ ἱερὸν τοῦτο 

ΨΆΥ 
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ξυνεφοίτα ἡ Κρήτη. πολλοὶ δὲ καὶ ΤΠιβύων ἐς αὐτὸ 
1τὸ περαιοῦνται᾽ καὶ γὰρ τέτραπται πρὸς τὸ Λιβυκὸν 

πέλαγος κατὰ γοῦν τὴν Φαιστόν, ἔνϑα τὴν πολλὴν 
ἀνείργει ϑάλατταν ὁ μικρὸς λέϑος. Δεβηναῖον δὲ τὸ 
ἱερὸν ὠνομάσϑαι φασίν. ἐπειδὴ ἀκρωτήριον ἐξ αὐ- 
τοῦ κατατείνει λέοντι εἰκασμένον, οἷα πολλὰ αἵ ξυν- 
τυχίαι τῶν πετρῶν ἀποφαίνουσι, μῦϑόν τε ἐπὶ τῷ 

ἀκρωτηρίῳ ἄδουσιν. ὡς λέων εἷς οὗτος γένοιτο τῶν 

ὑποξυγίων ποτὲ τῇ Ῥέᾳ. ἐνταῦϑα διαλεγομένου ποτὲ 
τοῦ ᾿4πολλωνίου περὶ μεσημβρίαν, διελέγετο δὲ πολ- 
λοῖς ἀνδράσιν, ὑφ᾽ ὧν τὸ ἱερὸν ἐθεραπεύετο, σεισμὸς 
ἀϑρόως τῇ Κρήτῃ προσέβαλε. βροντὴ δὲ οὐκ ἐκ νε- 
φῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς γῆς ὑπήχησεν. ἡ ϑάλαττα δὲ ὑπε- 
νόστησε στάδια ἴσως ἔπτά. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἔδει- 
σαν. μὴ τὸ πέλαγος ὑποχωρῆσαν ἐπισπάσηται τὸ 
ἱερὸν καὶ ἀπενεχϑῶσιν. ὁ δὲ ᾿“πολλώνιος..ϑαρσεῖτε“". 
ἔφη ..ἡ γὰρ ϑάλαττα γῆν ἔτεκε“. καὶ οἵ μὲν ὥοντο 
αὐτὸν τὴν ὁμόνοιαν τῶν στοιχείων λέγειν. καὶ ὅτι 
μηδὲν ἂν ἡ ϑάλαττα νεώτερον ἐς τὴν γῆν ἐργάσαιτο. 
μετὰ δὲ ἡμέρας ὀλίγας ἀφικόμενοί τινὲς ἐκ τῆς Κυ-: 
δωνιάτιδος ἤγγειλαν. ὅτι κατὰ τὴν ἡμέραν τε καὶ 
μεσημβρίαν. ἣν ἐγένετο ὴ διοσημία, νῆσος ἐκ τῆς 
ϑαλάττης ἀνεδόϑη περὶ τὸν πορϑμὸν τὸν διαρρέοντα 

Θήραν τε καὶ Κρήτην. ἐάσαντες οὖν λόγων μῆκος 

ἔλθωμεν καὶ ἐπὶ τὰς ἐν Ρώμῃ σπουδάς, αἵ ἐγένοντο 
αὐτῷ μετὰ τὰ ἐν Κρήτῃ. 

οι 

10 

μ᾿ οι 

25 

80 

Νέρων οὐ ξυνεχώρει φιλοσοφεῖν. ἀλλὰ περίερ- ΧΧΧΥ͂ 
9 -»" - δ - 3 , }] 

γον ΠΆΕΙ χθήμα οὐ φιλοδσοφούντες ΞΦΟΙΈΘΊΣΕΒ "Ἐν 

μαντικὴν συσκιάξζοντες. καὶ ἤχϑη ποτὲ ὁ τρίβων ἐς 

1τ6 δικαστήριον, ὡς μαντικῆς σχῆμα. ξῶ τοὺς ἄλλους. 
ἀλλὰ Μουσώνιος ὃ Βαβυλώνιος. ἀνὴρ ᾿Δ4πολλωνίου 
μόνου δεύτερος ἐδέϑη ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἐκεῖ μένων 

80 
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ἐκινδύνευσεν, ἀπέϑανε δ᾽ ἂν τὸ ἐπὶ τῷ δήσαντι, εἰ 
ΧΧΧΥῚ μὴ σφόδρα ἔρρωτο. ἐν τοιαύτῃ καταστάσει φιλοσο- 

φίας οὔσης ἔτυχε προσιὼν τῇ Ῥώμῃ, στάδια δὲ εἴ- 
κοσι καὶ ἑκατὸν ἀπέχων ἐνέτυχε Φιλολάῳ τῷ Κιττιεῖ 

" Ν , δι - 3 ΄ 53 ΝΣ ΄ 
6 περὶ τὸ νέμος τὸ ἔν τῇ Αρικίᾳ. ἣν δὲ ὁ Φιλόλαος 

τὴν μὲν γλῶτταν ξυγκείμενος, μαλακώτερος δὲ καρ-. 

τερῆσαί τι. οὗτος ἀναλύων ἀπὸ τῆς Ῥώμης αὐτός 

τε ἐῴκει φεύγοντι καὶ ὅτῳ ἐντύχοι φιλοσοφοῦντι 
παρεκελεύετο τὸ αὐτὸ πράττειν. προσειπὼν οὖν τὸν 

το ᾿“πολλώνιον ἐκέλευεν ἐκστῆναι τῷ καιρῷ. μηδὲ ἐπι- 
“« --φ [ἢ “« Α 

φοιτᾶν τῇ Ῥωώμῃ διαβεβλημένου τοῦ φιλοσοφεῖν, καὶ 

διηγεῖτο τὰ ἐχεῖ πραττόμενα ϑαμὰ ἐπιστρεφόμενος, 
᾿ -" Ψ, 7 - [4 Ἁ ᾿Ὶ 

(ἡ ἐπακροῷῶτό τις αὐτοῦ κατόπιν. ,..σὺ δὲ καὶ χορὸν 
, ᾽ ΄ ςς 53 Ἄ ΄ 

φιλοσοφῶν ἀναψάμενος" εἶπε ..βαδίξζεις φϑόνου με-- 

ιὸ στὸς οὐκ εἰδὼς τοὺς ἐπιτεταγμένους ταῖς. πύλαις 

ὑπὸ Νέρωνος. οἱ ξυλλήψονταί σέ τε καὶ τούτους, 
πρὶν ἔσω γενέσϑαι.“ ..τί δ᾽ “εἶπεν ..ὦ Φιλόλαε, 
τὸν αὐτοκράτορα σπουδάζξειν φασίν ;““ ,«,ἡνιοχεῖ"" ἔφη 

Ν ᾿ ᾿ " “, ΑἹ ᾽ νι Ὁ 

δημοσίᾳ καὶ ἄδει παριὼν ἐς τὰ Ῥωμαίων ϑέατρα 111 
0 χαὶ μετὰ τῶν μονομαχούντων ξῇ, μονομαχεῖ δὲ καὶ 

“ ᾿ν ἢ, ΤῊ, ἐξ ς " 53 δι Ὁ ΄ 

αὐτὸς καὶ ἀποσφαττει." υπολαβῶὼν οὖν ὁ ᾿Απολλω- 
νιος ..«εἶτας", ἔφη ..ὦ βέλτιστε. μεῖζόν τι ἡγῇ ϑέαμα 
ἀνδράσι πεπαιδευμένοις ἢ βασιλέα ἰδεῖν ἀσχημο- 
νοῦντα; ϑεοῦ μὲν γὰρ παίγνιον ἄνϑρωπος“ εἶπε 

950 «,κατὰ τὴν Πλάτωνος δόξαν. βασιλεὺς δὲ ἀνθρώπου 
παίγνιον γιγνόμενος καὶ χαριζόμενος τοῖς ὄχλοις τὴν 
ἑαυτοῦ αἰσχύνην τίνας οὐκ ἂν παράσχοι λόγους τοῖς 
φιλοσοφοῦσι:““ «νὴ ΖΔ{᾽ ““, εἶπεν ὁ Φιλόλαος ..εἴγε 
μετὰ τοῦ ἀκινδύνου γίγνοιτο, εἰ δὲ ἀπόλοιο ἀν- 

80 αχϑεὶς καὶ Νέρων σε ὦὁμὸν φάγοι μηδὲν ἰδόντα ὧν 
πράττει. ἐπὶ πολλῷ ἔσται σοι τὸ ἐντυχεῖν αὐτῷ καὶ 

ἐπὶ πλείονι ἢ τῷ Ὀδυσσεῖ ἐγένετο, ὁπότε παρὰ τὸν 



.- ὦ. ΚΡ Ἐπ 

ΠΡ δος, ὅμι 

᾿ς ΤΥ, 31.38. Ρρ.81] ΤΎΛΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 15 

35 -" [ « , 

Κύκλωπα ἦλϑεν, ἀπώλεσε γὰρ πολλοὺς τῶν ἑταίρων 
΄ ": 3.ϑ» ,Ἃαἃ 13 ι “τὸν 4 1705 » 

ποϑήσας ἰδεῖν αὐτὸν καὶ ἡττηϑεὶς ἀτόπου καὶ ὠμοῦ 
ϑεά ΓΑ ὁ δ δὲ ᾿“πολλώ -" δ π΄ κὰς -» 

εώματος.“ ὁ δὲ Απολλώνιος .,οἴει γὰρ'" ἔφη ..τοῦ- 
- - Ψ΄ - 

τον ἧττον ἐκτετυφλῶσϑαι τοῦ Κύκλωπος. εἰ τοιαῦτα 
ΕῚ “4 «ςς 4. δ , ΕΡΡ 3 

ἐργαζεται, "καὶ ὁ Φιλολαος ..«πραττέτω μὲεν"", εἶπεν 5 

δ᾽ τι βούλεται, σὺ δὲ ἀλλὰ τούτους σῶζε.“ φωνῇ ΧΧΧΥΙΙ 
- " ΄ » 

ὃὲ ταῦτα μείζονι ἔλεγε καὶ ἐῴκει κλάοντι. ἐνταῦϑα 
δείσας ὁ ΖΔάμις περὶ τοῖς νέοις. μὴ χείρους αὑτῶν 
γένοιντο ὑπὸ τῆς τοῦ Φιλολάου πτοίας. ἀπολαβὼν 
τὸν ᾿Ζ“πολλώνιον ..«ἀπολεῖ“ ἔ τοὺς νέους ὁ λα- τὸ .»61 φὴη τοὺς νέους ὁ λα 

Α τ ΄ 3 ΄ 3 Ἁ ΄ 
γὼς οὗτος τρόμων καὶ ἀϑυμίας ἀναπιμπλὰς πάντα" 

ὁ δὲ ᾿Ζπολλώνιος .«καὶ μὴν πολλῶν“ ἔφη ..ἀγαϑῶν 
ὄντων, ἃ μηδ᾽ εὐξαμένῳ μον πολλάκις παρὰ τῶν 
ϑεῶν γέγονε. μέγιστον ἂν ἔγωγε φαίην. ἀπολελαυ- 

κέναι τὸ νυνὶ τοῦτο, παραπέπτωκε γὰρ βάσανος τῶν δ 
νέων, ἣ σφόδρα ἐλέγξει τοὺς φιλοσοφοῦντάς τε αὐὖ- 

- Ἁ ΄ - “᾿: - 

τῶν καὶ τοὺς ἕτερόν τι μᾶλλον ἡ τοῦτο πράττοντας." 
καὶ ἠλέγχϑησαν αὐτίκα οἵ μὴ ἐρρωμένοι σφῶν. ὑπὸ 

118 γὰρ τῶν τοῦ Φιλολάου λόγων ἀπαχϑέντες οἵ μὲν 
ἔφασαν νοσεῖν. οἱ δ᾽ οὐκ εἶναι αὑτοῖς ἐφόδια, οἱ δὲ : 
τῶν οἴκοι ἐρᾶν. οἵ δὲ ὑπὸ ὀνειράτων ἐχπεπλῆχϑαι, 

᾿ “ ΕῚ 3 Ἁ ς ᾿ ιν ΄ ΕῚ 

καὶ περιῆλθεν ἐς ὀκτῶ ομιλητὰς ὁ “πολλωνιος ἕκ 

τεττάρων καὶ τριάκοντα, οἵ ξυνεφοίτων αὐτῷ ἐς τὴν 
Ῥώμην. οἱ δ᾽ ἄλλοι Νέρωνά τε καὶ φιλοσοφίαν ἀπο- 
δράντες φυγῇ ὄχοντο. ξυναγαγὼν οὔν τοὺς περι- ΧΧΧΥΠΠ 

λειφϑέντας : ὧν καὶ Μένιππος ἦν ὁ ξυναλλάξας τῇ 35 

ἐμπούσῃ καὶ Ζιοσκορίδης ὁ 4ἰγύπτιος καὶ Ζάμις 

»οὐ λοιδορήσομαι“ ἔφη ..τοῖς ἀπολελοιπόσιν ἡμᾶς. 
3 4, τς «ἃ ΠῚ ’ - [κ᾿ Ω 2 τ τοΝ " 
ἀλλ᾽ ὑμᾶς ἐπαινέσομαι μᾶλλον, οὁτι ἄνδρες ἔστὲ ἐμοὶ 

ὅμοιοι. οὐδ᾽. εἴ τις Νέρωνα δείσας ἀπῆλϑε. δειλὸν 30 
ἡγήσομαι τοῦτον. ἀλλ᾽ εἴ τις τοῦ δέους τούτου κρείτ-- 

’ ῇ ι ἐν ΄ 
τῶν γίγνεται. φιλόσοφος ὑπ᾽ ἐμοῦ προσειρήσεται, 

-" . 

81 τ [- 
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καὶ διδάξομαι αὐτόν. ὁπόσα οἶδα. δοκεῖ δή μοι πρῶ- 
Ξ τ 3 Ὶ Φ 

τον μὲν εὔξασϑαι τοῖς ϑεοῖς. δι᾿ οὖς ταῦτα ἐπὶ νοῦν 
3 - 1 3 

ἦλθεν ὑμῖν τε κἀκείνοις, ἔπειϑ᾽ ἡγεμόνας αὐτοὺς 
» 3 

ποιεῖσϑαι, ϑεῶν γὰρ χωρὶς οὐδ᾽ ἐν ἄλλῳ ἐσμέν. 
παριτητέα ἐς πόλιν. ἢ τοσούτων τῆς οἰκουμένης με- 
ρῶν ἄρχει᾽ πῶς οὖν ἂν παρέλϑοι τις, εἰ μὴ ἐκεῖνοι 
ἡγοῖντο; καὶ ταῦτα τυραννίδος ἐν αὐτῇ καϑεστη- 
χυίας οὕτω χαλεπῆς. ὡς μὴ ἐξεῖναι σοφοῖς εἶναι. 
᾿ δ ν ᾿ Η ’ ᾿ ἘῸΝ {6 0 τ᾿ 
ἀνοητὸν τὲ μηδενὶ δοκείτω τὸ ϑαρσεῖν οδὸν, ἣν πολ- 
λοὶ τῶν φιλοσόφων φεύγουσιν, ἐγὼ γὰρ πρῶτον μὲν 

“ » . Ὡ » 3 
οὐδὲν ἂν ἡγοῦμαι φοβερὸν οὕτω γενέσϑαι τῶν καὶ 
ἀνθρώπους. ὡς ἐκπλαγῆναί ποτε ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸν σο- 

’ δ. 8 3 5. ἊὉ ’ 3 Ἁ ᾿Ὶ 

φόν, εἶτ᾽ οὐδ᾽ ἂν προϑείην ἀνδρείας μελέτας, ἐὰν μὴ 
μετὰ κινδύνων γίγνοιντο. καὶ ἄλλως ἐπελθὼν γῆν, 
΄.- »»} 3 Ζ , Ἁ ᾽ ΄ ’ 

ὅσην οὔπω τις ἀνθρώπων. ϑηρία μὲν ᾿“ραβιά τε καὶ 

Ἰνδικὰ πάμπολλα εἶδον. τὸ δὲ ϑηρίον τοῦτο, ὃ κα- 
λοῦσιν οἱ πολλοὶ τύραννον, οὔτε ὁπόσαι κεφαλαὶ 
αὐτῷ, οἶδα, οὔτε εἰ γαμψώνυχόν τε καὶ καρχαρό- 
δουν ἐστί. καίτοι πολιτικὸν μὲν εἶναι τὸ ϑηρίον 
τοῦτο λέγεται καὶ τὰ μέσα τῶν πόλεων οἰκεῖν. το- 
σούτῳ δὲ ἀγριώτερον διάκειται τῶν ὀρεινῶν τε καὶ 
ς ὕ ’ ’ Α . ἢ .» 

ὑλαίων, ὅσῳ λέοντες μὲν καὶ παρδάλεις ἐνίοτε κολα- 

κευόμενοι ἡμεροῦνται καὶ μεταβάλλουσι τοῦ ἤϑους, 
ι " » 

τουτὶ δὲ ὑπὸ τῶν καταψηχόντων ἐπαιρόμενον ἀγριώ- 119 
τερον αὑτοῦ γίγνεται καὶ λαφύσσει πάντα. περὶ μέν 
γε ϑηρίων οὐκ ἂν εἴποις. ὅτι τὰς μητέρας ποτὲ τὰς 
αὑτῶν ἐδαίσαντο, Νέρων δὲ ἐμπεφόρηται τῆς βορᾶς 
ταύτης. εἰ δὲ καὶ ταῦτα γέγονεν ἐπ’ Ὀρέστῃ καὶ 
᾿Δλχμαίωνι, ἀλλ᾽ ἐκείνοις σχῆμα τοῦ ἔργου πατέρες 
ἦσαν ὁ μὲν ἀποϑανὼν ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, ὃ 

ὃὲ ὅρμου πραϑείς, οὑτοσὶ δὲ καὶ ἐσποιηϑεὶς ὑπὸ τῆς 
μητρὸς γέροντι βασιλεῖ καὶ κληρονομήσας τὸ ἄρχειν 



υυ- -» - 

- 
ἀξ 
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ναυαγίῳ τὴν μητέρα ἀπέκτεινε πλοῖον ἐπ᾽ αὐτῇ ξυν- 
ϑείς, ὑφ᾽ οὗ ἀπώλετο πρὸς τῇ γῇ. εἰ δὲ ἐκ τούτων 
φοβερόν τις ἡγεῖται Νέρωνα καὶ διὰ τοῦτο ἀποπηδᾷ 
φιλοσοφίας οὐκ ἀσφαλὲς αὑτῷ νομίζων τὸ ἀπὸ ϑυ- 
μοῦ τι αὐτῷ πράττειν, ἴστω τὸ μὲν φοβερὸν ἐχείνοις 
ὑπάρχον, ὅσοι περ ἂν σωφροσύνης τε καὶ σοφίας 
ἅπτωνται. τούτοις γὰρ καὶ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν εὖ 
ἔχει. τὰ δὲ τῶν ὑβριξόντων ὕϑλον ἡγείσϑω. καϑὰ 
καὶ τὰ τῶν μεμεϑυσμένων, καὶ γὰρ δὴ κἀκείνους γε 
ἡλιϑίους μὲν ἡγούμεϑα. φοβεροὺς δὲ οὔ. ἴωμεν οὖν τὸ 
ἐς τὴν Ῥώμην, εἴγε ἐρρώμεϑα, πρὸς γὰρ τὰ Νέρω- 
νος κηρύγματα, δι᾿ ὧν ἐξείργει φιλοσοφίαν, ἔστιν 
ἡμῖν τὸ τοῦ Σοφοκλέους (λέγεινν" 

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὃ κηρύξας τάδε, 

οὐδὲ Μοῦσαι καὶ ᾿ἀπόλλων λόγιος. εἰκὸς δὲ καὶ αὐὖ- 
τὸν Νέρωνα γιγνώσκειν τὰ ἰαμβεῖα ταῦτα, τραγῳδίᾳ. 
ὥς φασι, χαίροντα.“ ἐνταῦϑά τις τὸ Ὁμήρου ἐνθυ- 
μηϑείς, ὡς. ἐπειδὰν ὃ λόγος ἁρμόσῃ πολεμικοὺς ἄν- 823 
δρας. μία μὲν κόρυς γίγνονται, μία δὲ ἀσπίς, εὑρεῖν 
ἄν μοι δοκεῖ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τούσδε τοὺς ἄν-: 
δρας γενόμενον᾽ ὑπὸ γὰρ τῶν τοῦ ᾿Α4πολλωνίου 
λόγων ξυγκροτηϑέντες ἀποθνήσκειν τε ὑπὲρ φιλο- 
σοφίας ἔρρωντο καὶ βελτίους τῶν ἀποδράντων φαί- 
νεσϑαι. 

Προσήεσαν μὲν οὖν ταῖς πύλαις. οἱ δὲ ἐφεστῶ- ΧΧΧΙΧ 
τες οὐδὲν ἠρώτων, ἀλλὰ περιήϑρουν τὸ σχῆμα καὶ 30 

180 ἐϑαύμαξον᾽ ὁ γὰρ τρόπος ἱερὸς ἐδόκει καὶ οὐδὲν 
ἐοικῶς τοῖς ἀγείρουσι. καταλύουσι δ᾽ αὐτοῖς ἐν παν- 

δοχείῳ περὶ τὰς πύλας καὶ δεῖπνον αἱρουμένοις, 
ἐπειδὴ καιρὸς ἑσπέρας ἤδη ἐτύγχανεν, ὡς ἐπὶ κῶμον 30 
ἔρχεται μεϑύων ἄνϑρωπος οὐκ ἀγλευκῶς τῆς φωνῆς 
ἔχων, περιήει δὲ ἄρα κύκλῳ τὴν Ῥώμην ἄδων τὰ 

σι 

μ᾿ σι 

τῷ Φ 
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τοῦ Νέρωνος μέλη καὶ μεμισϑωμένος τοῦτο, τὸν δὲ 
ἀμελῶς ἀκούσαντα ἢ μὴ καταβαλόντα μισϑὸν τῆς 
ἀκροάσεως ξυνεκεχώφητο αὐτῷ καὶ ἀπάγειν ὡς ἀσε- 
βοῦντα. ἡν δὲ αὐτῷ καὶ χιϑάρα καὶ ἡ ἢ πρόσφορος 
τῷ κιϑαρίξειν σκευὴ πᾶσα, καί τινα καὶ νευρὰν τῶν 
ἐφαψαμένων τε καὶ προεντεταμένων ἀποκειμένην ἐν 
κοιτέδι εἶχεν, ἣν ἔφασκεν ἐκ τῆς Νέρωνος ἐωνῆσϑαι 

ῃ ὡς 4 φὰς ΄ ἈΓ ΧΟΣ Ω , 
χύϑαρας δυοῖν μναῖν καὶ ἀποδωσεσϑαι αὐτὴν ουδενί, 

᾿ " 3 - Ι ᾿ 3 

ἣν μὴ κιϑαρωδὸς ἡ τῶν ἀρίστων τε καὶ ἀγωνιου- 
’ ἢ 9 ᾿ Ἷ 9 “ ΄ Α 

μένων Πυϑοῖ. ἀναβαλόμενος οὖν, ὁπῶς εἰώϑει. καὶ 
Α Ἁ [χ -Ὃ ; - ’ 

βραχὺν διεξελθὼν ὕμνον τοῦ Ννερωνος ἐπῆγε μέλη 
τὰ μὲν ἐξ Ὀρεστείας, τὰ δὲ ἐξ ̓ Δντιγόνης, τὰ δ᾽ ὅπο- 
ϑενοῦν τῶν τραγῳδουμένων αὐτῷ. καὶ ὠδὰς ἔκαμ- 
πτεν, ὑπόσας Νέρων ἐλυγιξέ τε καὶ κακῶς ἔστρεφεν. 

ἀργότερον δὲ ἀκροωμένων ὁ μὲν ἀσεβεῖσϑαι Νέρωνα 
ὑπ᾽ αὐτῶν ἔφασκε καὶ πολεμίους τῆς ϑείας φωνῆς 
εἶναι, οἵ δὲ οὐ προσεῖχον. ἐρομένου δὲ τοῦ Μενίπ- 
που τὸν ᾿Δπολλῶώνιον, πῶς ἀκούοι λέγοντος ταῦτα, 
πῶς“ ἔφη ..ἢ ὡς ὅτε ἡδεν; ἡμεῖς μέντοι, ὦ Μέ- 

Ἁ ΄ -" 3 Ἁ ᾿Ὶ 

90 γισπε, μὴ παροξυνώμεϑα πρὸς ταῦτα, ἀλλὰ τὸν 

μισϑὸν τῆς ἐπιδείξεως δόντες ἐάσωμεν αὐτὸν ϑύειν 
ταῖς Νέρωνος Μούσαις." 

ΕΣ κ ἴδ - ᾽ ΄ “ 
εν Τοῦτο μὲν δὴ ἐπὶ τοσοῦτον ἐπαρῳνήϑη. ἅμα 

ὃξ τῇ ἡμέρᾳ Τελεσῖνος ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων καλέ- 
9 ὅσας τὸν ᾿Δπολλώνιον .. τί’ ἔφη ..τὸ σχῆμα“; ὁ δὲ 

5 ᾽ -. 

ὠκαϑαρὸν“ εἶπε ..καὶ ἀπ᾿ οὐδενὸς ϑνητοῦ““. ..τίς 181 
ς , .Ὶ ᾿" ς 3, - 

δὲ ἡ σοφία, ““..ϑειασμὸς““ ἔφη ..«καὶ ὡς ἂν τις ϑεοῖς 
"ὕ ) ,, (ς( ᾿ , Ξ᾽ ΄ «ν᾿ εὔχοιτο καὶ ϑύυοιζ. ..ἔστι δέ τις, ὦ φιλόσοφε, ὃς 

ἀγνοεῖ ταῦτα; ““ ..πολλοί,“΄ εἶπεν ..εἰ δὲ καὶ ὀρϑῶς 
80 τις ἑπέσταται ταῦτα. πολλῷ γένοιτ᾽ ἂν αὑτοῦ βελ- 

, 2 ΄ 3 “ “, ἐν μ τ 
τίων ἀκούσας σοφωτέρου ἀνδρός. ὅτι, ἃ οἶδεν, εὖ 
οἶδεν.“ ταῦτα ἀκούοντα τὸν Τελεσῖνον., καὶ γὰρ 

1 . 

- σι 
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ἐτύγχανεν ὑποϑεραπεύων τὸ ϑεῖον, ἐσῆλϑεν ὁ ἀνὴρ 
δι᾿ ἃ πάλαι περὶ αὐτοῦ ἤκουε καὶ τὸ μὲν ὄνομα οὐκ 
ὥετο δεῖν ἐς τὸ φανερὸν ἐρωτᾶν. μή τιν᾽ ἔτι λανϑά- 
νειν βούλοιτο, ἐπανῆγε δὲ αὐτὸν πάλιν ἐς τὸν λόγον 
τὸν περὶ τοῦ ϑεέίου. καὶ γὰρ πρὸς διάλεξιν ἐπιτη- 
δείως εἶχε. καὶ ὡς σοφῷ γε εἶπε ..τί εὔχῃ προσιὼν 
τοῖς βωμοῖς“; ..ἔγωγε ἔφη ..δικαιοσύνην εἶναι νό- 
μους μὴ καταλύεσϑαι πένεσϑαι τοὺς σοφούς. τοὺς 
ὃὲ ἄλλους πλουτεῖν μέν. ἀδόλως δέ“, εἶτα“ εἶπε 
τοσαῦτα αἰτῶν οἴει τεύξεσθαι; «ονἡ 414᾽.“ εἶπε 
οξυνείρω γὰρ τὰ πάντα ἐς εὐχὴν μίαν καὶ προσιὼν 
τοῖς βωμοῖς ὧδε εὔχομαι ὦ ϑεοί, δοίητέ μοι τὰ ὀφει- 
λόμενα᾽ εἰ μὲν δὴ τῶν χρηστῶν εἰμι ἀνθρώπων. 
τεύξομαι πλειόνων ἢ εἶπον. εἰ δὲ ἐν τοῖς φαύλοις με 
οἱ ϑεοὶ τάττουσι. τἀναντία μοι παρ᾽ αὐτῶν ἥξει καὶ 
οὐ μέμψομαι τοὺς ϑεούς. εἰ κακῶν ἀξιοῦμαι μὴ χρη- 
στὸς ὦν.“ ἐξεπέπληκτο μὲν δὴ ὁ Τελεσῖνος ὑπὸ 
τῶν λόγων τούτων. βουλόμενος δὲ αὐτῷ χαρίζεσϑαι 
φοίτα, ἔφη ..ἐς τὰ ἱερὰ πάντα. καὶ γεγράψεται 
παρ᾽ ἐμοῦ πρὸς τοὺς ἵερωμένους δέχεσθαί σε καὶ 
διορϑουμένῳ εἴκειν.“ ..«ἣν δὲ μὴ γράψῃς.“ ἔφη ..οὐ 
δέξονταί μὲ: «αὐ 40.“ εἶπεν ..«ἐμὴ γὰρ“ ἔφη 
αὕτη ἀρχή“. ..χαίρω.“ ἔφη ..ὅτι γενναῖος ὧν με- 
γάλου ἄρχεις. βουλοίμην δ᾽ ἄν σε κἀκεῖνο περὶ ἐμοῦ 
εἰδέναι" ἐγὼ τῶν ἱερῶν τὰ μὴ βεβαίως κλειστὰ χαίρω 
οἰχῶν καὶ παραιτεῖταί μὲ οὐδεὶς τῶν ϑεῶν,. ἀλλὰ 
ποιοῦνται κοινωνὸν στέγης᾽ ἀνείσϑω δέ μοι [καὶ] 
τοῦτο. καὶ γὰρ οἷ βάρβαροι ξυνεχώρουν αὐτό.“ καὶ 
ὁ Τελεσῖνος «μέγας ἔφη Ρωμαίων ἐγκώμιον οὗ 
βάρβαροι προὔλαβον. τουτὶ γὰρ ἐβουλόμην ἂν καὶ 
περὶ ἡμῶν λέγεσθαι.“ ᾧκει μὲν δὴ ἐν τοῖς ἱεροῖς 
ἐναλλάττων αὐτὰ καὶ μεϑιστάμενος ἐξ ἄλλου ἐς ἄλλο. 

οι 

το 
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αἰτίαν δὲ ἐπὶ τούτῳ ἔχων ..οὐδὲ οἵ ϑεοὶ ἔφη «πάντα 
τὸν χρόνον ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκοῦσιν, ἀλλὰ πορεύ- 182 
ονται μὲν ἐς 4ἰϑιοπίαν, πορεύονται δὲ ἐς Ὄλυμπόν 
τε καὶ ἄϑω, καὶ οἶμαι ἄτοπον τοὺς μὲν ϑεοὺς τὰ 
τῶν ἀνθρώπων ἔϑνη περινοστεῖν πάντα, τοὺς δὲ 
ἀνθρώπους μὴ τοῖς ϑεοῖς ἐπιφοιτᾶν πᾶσι. καίτοι 
δεσπόται μὲν ὑπερορῶντες δούλων οὔπω αἰτίαν 
ἕξουσιν. ἴσως γὰρ ἂν καταφρονοῖεν αὐτῶν, ὡς μὴ 
σπουδαίων, δοῦλοι δὲ μὴ πάντως τοὺς αὑτῶν δεσπό- 

τας ϑεραπεύοντες ἀπόλοιντο ἂν ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς κατά- 
ρατοί τε καὶ ϑεοῖς ἐχϑρὰ ἀνδράποδα. 

ΧΙ “ιαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ τὰ ἱερὰ οἱ ϑεοὶ 
ἐθεραπεύοντο μᾶλλον καὶ ξυνήεσαν οὗ ἄνϑρωποι ἐς 
ταῦτα, ὡς τὰ ἀγαϑὰ πλείω παρὰ τῶν ϑεῶν ἕξοντες, 

τι χαὶ οὔπω διεβάλλοντο αἱ ξυνουσίαι τοῦ ἀνδρὸς διὰ 
τὸ σπουδάξεσϑαί τὲ δημοσίᾳ λέγεσϑαί τε ἐς πάντας. 
οὐδὲ γὰρ ϑύραις ἐπεπόλαξεν, οὐδὲ ἐτρίβετο περὶ 
τοὺς δυνατούς. ἀλλ᾽ ἠσπάξετο μὲν ἐπιφοιτῶντας, 

ΧΙΜΠῚ διελέγετο δὲ, αὐτοῖς ὁπόσα καὶ τῷ δήμῳ. ἐπεὶ δὲ ὁ 
50 Ζ]ημήτριος διατεϑεὶς πρὸς. αὐτόν, ὡς ἐν τοῖς Κοριν- 

ϑιακοῖς λόγοις εἴρηκα, παραγενόμενος ἐς τὴν Ῥώ- 

μὴν ὕστερον ἐθεράπευε μὲν τὸν ᾿Δπολλώνιον, ἐπη- 
φίει δ᾽ αὑτὸν τῷ Νέρωνι, τέχνη ταῦτα ὑπωπτεύϑη 
τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸν Ζημήτριον αὐτὸς ἐδόκει καϑει- 

5 κέναι ἐς αὐτά, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὁπότε γυμνάσιον 
μὲν ἐξεποιήϑη τῷ Νέρωνι ϑαυμασιώτατον τῶν ἐκεῖ, 
λευκὴν δ᾽ ἔϑυον ἐν αὐτῷ ἡμέραν Νέρων τε αὐτὸς 
καὶ ἡ βουλὴ ἡ μεγάλη καὶ τὸ ἱππεῦον τῆς Ῥώμης, 
παρελθὼν δὲ ὁ Ζ4ημήτριος ἐς αὐτὸ τὸ γυμνάσιον 

80 διεξῆλϑε λόγον κατὰ τῶν λουμένων, ὡς ἐκλελυμέ- 
νῶν τε καὶ αὑτοὺς χραινόντων. καὶ ἐδείκνυεν, ὅτι 188 
περιττὸν ἀνάλωμα εἴη τὰ τοιαῦτα, ἐφ᾽ οἷς ξυνήρατο 
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μὲν αὐτῷ (τοῦ) μὴ ἀποθανεῖν αὐτίκα τὸ τὸν Νέρωνα 

εὐφωνότατα ἑαυτοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐχείνην ἄδειν 
-- ἦδε δὲ ἐν καπηλείῳ πεποιημένῳ ἐς τὸ γυμνάσιον 
διάξωμα ἔχων γυμνός, ὥσπερ τῶν καπήλων οἵ ἀσελ- 
γέστατοι - οὐ μὴν διέφυγεν ὁ “ημήτριος. τὸ ἐφ᾽ 
οἷς εἶπε κινδυνεῦσαι, Τιγελλῖνος γάρ, ὑφ᾽ ᾧ τὸ ξί- 
φος ἦν τοῦ Νέρωνος. ἀπήλαυνεν αὐτὸν τῆς Ῥώμης. 

ὡς τὸ βαλανεῖον κατασκάψαντα οἷς εἶπε. τὸν δ᾽ 
3 ΄ 9 - . ΄ ς ΄ κ ὅ ἢ 

᾿““πολλωνιον ἔφανος ἀνίχνευεν. ὁπότε καὶ αὕτος 

ἐπιλήψιμόν τι καὶ παραβεβλημένον εἴποι. ὁ δ᾽ οὔτε 
καταγελῶν φανερὸς ὴἡν οὔτ᾽ αὐ πεφροντικώς, ὥσπερ 
οἵ φυλαττόμενοί τινα κίνδυνον, ἀλλ᾽ ἀποχρώντως 

περὶ τῶν προκειμένων διελέγετο ξυμφιλοσοφοῦντος 
αὐτῷ τοῦ Τελεσίνου καὶ ἑτέρων ἀνδρῶν. οἱ καίτοι 
φιλοσοφίας ἐπικινδύνως πραττούσης οὐκ ἂν ὥοντο 
κινδυνεῦσαι ξὺν ἐκείνῳ σπουδάζοντες. ὑπωπτεύετο 
δέ, ὡς ἔφην. καὶ πολὺ μᾶλλον ἐφ᾽ οἷς καὶ περὶ τῆς 
διοσημίας εἶπε᾽ γενομένης γάρ ποτε ἐκλείψεως ἡλίου 
καὶ βροντῆς ἐκδοϑείσης, ὅπερ ἥκιστα ἐν ἐκλείψει 

Υ "» 2 3 ᾿ δοκεῖ ξυμβαίνειν, ἀναβλέψας ἐς τὸν οὐρανὸν ..ἔσται : 
2 2 »͵ τι ἔφη ..«μέγα καὶ οὐκ ἔσται.“ ξυμβαλεῖν μὲν δὴ 

τὸ εἰρημένον οὔπω εἶχον οἵ παρατυχόντες τῷ λόγῳ. 
3 - - - 

τρίτῃ δ᾽ ἀπὸ τῆς ἐκλείψεως ἡμέρα ξυνῆκαν τοῦ λό- 
184 γου πάντες᾽ σιτουμένου γὰρ τοῦ Νέρωνος ἐμπε- 

σὼν τῇ τραπέξῃ σκηπτὸς διήλασε τῆς κύλικος ἐν 
χεροῖν οὔσης καὶ οὐ πολὺ ἀπεχούσης τοῦ στόματος" 
τὸ δὴ παρὰ τοσοῦτον ἐλϑεῖν τοῦ βληϑῆναι αὐτὸν 
πεπράξεσϑαί τι εἶπε καὶ μὴ πεπράξεσϑαι. ἀκούσας 
δὲ Τιγελλῖνος τὸν λόγον τοῦτον ἐς δέος ἀφίκετο 
τοῦ ἀνδρός, ὡς σοφοῦ τὰ δαιμόνια, καὶ ἐς ἐγκλή- 
ματα μὲν φανερὰ καϑίστασϑαι πρὸς αὐτὸν οὐκ ὥετο 

186 δεῖν, ὡς μὴ κακόν τι ἀφανὲς ὑπ᾽ αὐτοῦ λάβοι. δια- 

Ἐς. 
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λεγόμενον δὲ καὶ σιωπῶντα καὶ καϑήμενον καὶ βαδί-- 
ξοντα καὶ ὃ τι φάγοι καὶ παρ᾽ ὅτῳ καὶ εἰ ἔϑυσεν ἢ 
μὴ ἔϑυσε. περιήϑρει πᾶσιν ὀφθαλμοῖς, ὁπόσοις ἡ 
ἀρχὴ βλέπει. 

ΧΙΙΥ͂ Ἐμπεσόντος δὲ ἐν Ῥώμῃ νοσήματος, ὃ κατάρ- 
ρουν οὗ ἰατροὶ ὀνομάζουσιν. ἀνίστανται δὲ ἄρα ὑπ᾽ 
αὐτοῦ βῆχες καὶ ἡ φωνὴ τοῖς λαλοῦσι πονήρως ἔχει, 

τὰ μὲν ἱερὰ πλέα ἦν ἱκετευόντων τοὺς ϑεούς, ἐπεὶ 

διῳδήκει τὴν φάρυγγα Νέρων καὶ μελαίνῃ τῇ φωνῇ 
τὸ ἐχρῆτο. ὁ δὲ ᾿“πολλώνιος ἐρρήγνυτο μὲν πρὸς τὴν 
τῶν πολλῶν ἄνοιαν. ἐπέπληττε δὲ οὐδενί, ἀλλὰ καὶ 
τὸν Μένιππον παροξυνόμενον ὑπὸ τῶν τοιούτων 
ἐσωφρόνιξζέ τε καὶ κατεῖχε ξυγγιγνώσκειν κελεύων 
τοῖς ϑεοῖς. εἰ μίμοις γελοίων χαίρουσιν, ἀπαγγελ- 
ϑέντος δὲ τῷ Τιγελλίνῳ τοῦ λόγου τούτου, πέμπει 
τοὺς ἄξοντας αὐτὸν ἐς τὸ δικαστήριον. ὡς ἀπολογή- 
σαιτο μὴ ἀσεβεῖν ἐς Νέρωνα. παρεσκεύαστο δὲ καὶ 
κατήγορος ἐπ᾽ αὐτὸν πολλοὺς ἀπολωλεκὼς ἤδη καὶ 
τοιούτων Ὀλυμπιάδων μεστός. καί τι καὶ γραμμα- 

Ὁ τεῖον εἶχεν ἐν ταῖν χεροῖν γεγραμμένον τὸ ἔγκλημα, 
καὶ τοῦτο ὥσπερ ξίφος ἀνασείων ἐπὶ τὸν ἄνδρα ἠκο- 
νῆσϑαί τε αὐτὸ ἔλεγε καὶ ἀπολεῖν αὐτόν. ἐπεὶ δὲ 
ἀνελίττων Τιψελλῦνος τὸ γραμματεῖον γραμμῆς μὲν 

ἴχνος ἐν αὐτῷ οὐχ εὗρεν, ἀσήμῳ δέ τινι βιβλίῳ ἐνέ- 
ου τυχεν, ἐς ἔννοιαν ἀπηνέχϑη δαίμονος. τουτὶ δὲ καὶ 

“Ζομετιανὸς ὕστερον πρὸς αὐτὸν λέγεται παϑεῖν. 
ἀπολαβὼν οὖν τὸν ᾿Δπολλώνιον ἢ ἤνεγκεν ἐς τὸ ἀπόρ- 

φητον δικαστήριον, ἐν ᾧ περὶ τῶν μεγίστων ἡ ἀρχὴ 
αὕτη ἀφανῶς δικάζει. καὶ μεταστησάμενος πάντας 

80 ἐνέκειτο ἐρωτῶν, ὅστις εἴη. ὁ δὲ ̓ Δἀπολλώνιος πατρός 
τε ἐμέμνητο καὶ πατρίδος καὶ ἐφ᾽ ὅ τι τῇ σοφίᾳ 
χρῶτο, ἔφασκέ τε αὐτῇ χρῆσϑαι ἐπί τε τὸ ϑεοὺς 
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γιγνώσκειν ἐπί τε τὸ ἀνθρώπων ξυνιέναι. τοῦ γὰρ 
ἑαυτὸν γνῶναι χαλεπώτερον εἶναι τὸ ἄλλον γνῶναι. 
τοὺς δαίμονας." εἶπεν... ὦ ̓Ζπολλώνιε. καὶ τὰς τῶν 
εἰδώλων φαντασίας πῶς ἐλέγχεις.“ «ὥς γε ἔφη 

186, τοὺς μιαιφόνους τε καὶ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους.“ ταυτὶ 

ἰ-- 

δὲ πρὸς τὸν Τιγελλῖνον ἀποσκώπτων ἔλεγεν. ἐπειδὴ 
πάσης ὠμύτητός τε καὶ ἀσελγείας διδάσκαλος ἦν τῷ 
Νέρωνι. ««μαντεύσαιο δ᾽ ἂν ἔφη ..δεηϑέντι μοι“ 

Δὐρζριι τῷ Ὁ ᾿ ΄ » ςς . ᾿ ἐς 
πῶς“ εἶπεν ..ὃ γε μὴ μάντις ὦν; ““ «καὶ μὴν σὲ 
2, : δ , ᾿ ΄ ’ ᾿ ἔφη .«φασὶν εἶναι τὸν εἰπόντα ἔσεσϑαί τι μέγα καὶ 

᾽ Ἔ : Ξ 
οὐκ ἔσεσθαι“. -ἀληϑῶς“ εἶπεν .«ἤκουσας. τοῦτο δὲ 
ὴ μαντικῇ προστίϑει. σοφίᾳ δὲ μᾶλλον. ἣν ϑεὸς 

»" 2 ἢ φαίνει σοφοῖς ἀνδράσιν.“ .. Νέρωνα δὲς ἔφη ..διὰ 
΄ ἢ , ςς ΤΠ σαν ὙΈΓῚ ς ᾿ ς , 

τί οὐ δέδοικας 3“ .,οτιὐ εἶπεν .«ὁ ϑεὸς ὁ παρέχων 
ἐκείνῳ φοβερῶ δοκεῖν κἀμοὶ δέδωκεν ἀφόβῳ εἶναι." σεάρρ ὸς λῆς Ξ' “ἢ ᾿ ἐῤλλ μεν τανος : 
φρονεῖς δὲ πῶς“ εἶπε. ..περὶ Νέρωνος :“΄ ὁ δὲ ᾽4πολ- 

5 Ἵ ς “-.οὙσ΄ -, »οαΨἍ ς -Ο᾽ λώνιος βέλτιον“ εἶπεν ..ἢ υμεῖς᾽ ὑμεῖς γὰρ ἡγεῖ- 
Ἁ , -" "» Ἁ »» »" 

σϑε αὐτὸν ἄξιον τοῦ ἄδειν. ἐγὼ δὲ ἄξιον τοῦ σιω- 
πᾶν.“ ἐχπλαγεὶς οὖν ὁ Τιγελλῖνος ..«ἄπιϑις ἔφη 

΄ »" ς 

»ο«Καταστήσας ἐγγυητὰς τοῦ σώματος““. ὁ δὲ ᾽4πολ- 
’ ΄ 

λώνιος ..καὶ τίς“ εἶπεν ..ἐγγυήσεται σώμα, ὃ μηδεὶς 
’ 

δήσει ὦ ἔδοξε τῷ Τιγελλίνῳ ταῦτα δαιμόνιά τε εἶναι 

χαὶ πρόσω ἀνθρώπου, καὶ ὥσπερ ϑεομαχεῖν φυλατ- 
τόμενος. ..χώρει““. ἔφη ..οἵ βούλει, σὺ γὰρ κρείττων 
δῦ. 3 "ΌΡ΄Ό» 

ἢ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἄρχεσϑαι."" 
3 »͵ ἐρκε . Κἀκεῖνο ᾿Ζ“πολλωνίου ϑαῦμα᾽ κόρη ἐν ὥρᾳ γά- 

μου τεϑνάναι ἐδόκει καὶ ὁ νυμφίος ἠκολούϑει τῇ 
κλίνῃ βοῶν ὁπόσα ἐπ᾽ ἀτελεῖ γάμῳ, ξυνωλοφύρετο 

Ὶ ς 

ὃὲ χαὶ ἡ Ῥώμη. καὶ γὰρ ἐτύγχανεν οἰκίας ἡ κόρη 
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΄ 3 ς ΄ ᾿ 3 [τ ΄ 
τελουσὴς ἐς ὑπατους. παρατυχῶν οὖν ὁ Απολλῶώνιος 30 

τῷ πάϑει ..«.κατάϑεσθϑε, ἔφη ..τὴν κλίνην. ἐγὼ γὰρ 
Ἔ " -»-ΟὕὋ΄ῇ -»- , ΄ 

ὑμᾶς τῶν ἐπὶ τῇ κόρῃ δακρύων παύσω.“ καὶ ἅμα 
1| 5 
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» -“ ᾿»ὕ ταῆδς δ, ἀγὼ ν " κ Ν . " 
ἤρετο, ὃ τι ὄνομα αὐτῇ εἴη. οἱ μὲν δὴ πολλοὶ ὥοντο 
λόγον ἀγορεύσειν αὐτόν, οἷοι τῶν λόγων οἵ ἐπική- 

΄ ᾿ ΕΣ ΄ ,᾿ 

δειοί τε καὶ τὰς ὀλοφύρσεις ἐγείροντες, ὁ δὲ οὐδὲν 
᾽ γ.ϑ»νμλ,» , , Ζ ᾽ ἐπ - 
ἀλλ᾽ ἢ προσαψάμενος αὐτῆς καί τι ἀφανῶς ἐπειπὼν 

5 ἐφύπνισε τὴν κόρην τοῦ δοκοῦντος ϑανάτου, καὶ 
φωνήν τε ἡ παῖς ἀφῆκεν ἐπανῆλϑέ τὲ ἐς τὴν οἰκίαν 
τοῦ πατρός, ὥσπερ ἡ ́ άλκηστις ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους 
2 “ , Α ᾽ » - ν 

ἀναβιωϑεῖσα. δωρουμένων δὲ αὐτῷ τῶν ξυγγενῶν 
"ν ᾿ ΄ςι. Ν ,᾿ 7 

τῆς κόρης μυριάδας δεκαπέντε φερνὴν ἔφη ἐπιδιδο- 
ἴοναι αὐτὰς τῇ παιδί. καὶ εἴτε σπινϑῆρα τῆς ψυχῆς 

εὗρεν ἐν αὐτῇ. ὃς ἐλελήϑει τοὺς ϑεραπεύοντας --- 
λέγεται γάρ, ὡς ψεκάξοι μὲν ὁ Ζεύς, ἡ δὲ ἀτμίζοι 181 
ἀπὸ τοῦ προσώπου --- εἴτ᾽ ἀπεσβηκυῖαν τὴν ψυχὴν 
ἀνέϑαλψέ τε καὶ ἀνέλαβεν, ἄρρητος ἡ κατάληψις τού- 

τό του γέγονεν οὐκ ἐμοὶ μόνῳ, ἀλλὰ καὶ τοῖς παρατυ- 
χοῦσιν. 

ΧΩΥῚ Ἐτύγχανε δὲ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ Μου- 
σώνιος κατειλημμένος ἐν. τοῖς δεσμωτηρίοις τοῦ Νέ- 
ρῶνος. ὅν φασι τελεώτατα ἀνθρώπων φιλοσοφῆσαι, 

90 καὶ φανερῶς μὲν οὐ διελέγοντο ἀλλήλοις παραιτησα- 
μένου τοῦ Μουσωνίου τοῦτο, ὡς μὴ ἄμφω κινδυνεύ- 
σειαν, ἐπιστολιμαίους δὲ τὰς ξυνουσίας ἐποιοῦντο 

φοιτῶντος ἐς τὸ δεσμωτήριον τοῦ Μενίππου καὶ τοῦ 

Ζάμιδος. τὰς δὲ οὐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐπιστολὰς ἐάσαν-- 
95 τὲς τὰς ἀναγκαίας παραϑησόμεϑα κἀξ ὧν ὑπάρχει 

κατιδεῖν τι μέγα. 

᾿Δπολλώνιος ΜὝουσωνίῳ φιλοσόφῳ χαίρειν. 

Βούλομαι παρὰ σὲ ἀφικόμενος κοινωνῆσαί σοι 
λόγου καὶ στέγης, ὥς τι ὀνήσαιμί σε. εἴ γε μὴ ἀπι- 

80 στεῖς. ὡς Ἡρακλῆς. ποτὲ Θησέα ἐξ “Διδου ἔλυσε. 
γράφε, τί βούλει. ἔρρωσο. 
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ἹΜουσώνιος ᾿“πολλωνίῳ φιλοσόφῳ χαίρειν. 
Ὧν μὲν ἐνενοήϑης. ἀποκείσεταί σοι ἔπαινος. ἀνὴρ 

δὲ ὁ ὑπομείνας ἀπολογίαν καὶ ὡς οὐδὲν ἀδικεῖ δεί- 
ξας ἑαυτόν. ἔρρωσο. 

᾿Ζπολλώνιος Μουσωνίῳ φιλοσόφῳ χαίρειν. 5 
Σωκράτης (ὁ) 4ϑηναῖος ὑπὸ τῶν ἑαυτοῦ φίλων 

λυϑῆναι μὴ βουληϑεὶς παρῆλϑε μὲν ἐς δικαστήριον, 
ἀπέϑανε δέ. ἔρρωσο. 

ἹΜουσώνιος ᾿Ζ4πολλωνίῳ φιλοσόφῳ χαίρειν. 
Σωκράτης ἀπέϑανεν. ἐπεὶ μὴ παρεσκεύασεν ἐς ΧΙΥΤΙ 

ἀπολογίαν ἑαυτόν, ἐγὼ δὲ ἀπολογήσομαι. ἔρρωσο. τι 
15 Ἐξελαύνοντος δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Νέρωνος 

καὶ προκηρύξαντος δημοσία μηδένα ἐμφιλοσοφεῖν τῇ 
Ῥώμῃ τρέπεται ὁ ᾿άΔπολλώνιος ἐπὶ τὰ ἑσπέρια τῆς 
γῆς, ἄ φασιν ὁρίζεσϑαι ταῖς Στήλαις, τὰς ἀμπώτεις 
τοῦ ᾿Ὡκεανοῦ ἐποψόμενος καὶ τὰ Γάδειρα. καὶ γάρ 
τι καὶ περὶ φιλοσοφίας τῶν ἐκείνῃ ἀνθρώπων ἤκουεν, 
ὡς ἐς πολὺ τοῦ ϑείου προηκόντων. ἠκολούϑησαν δὲ 
αὐτῷ οἱ γνώριμοι πάντες ἐπαινοῦντες καὶ τὴν ἀπο- 
δημίαν καὶ τὸν ἄνδρα. 30 

μι ϑι 

Ε΄. 
86 

Περὶ δὲ τῶν Στηλῶν. ἃς ὅρια τῆς γῆς τὸν ἯἩρα- ἋΣ 
κλέα φασὶ πήξασϑαι, τὰ μὲν μυϑώδη ἐῶ, τὰ δ᾽ ἀκοῆς 
τε χαὶ λόγου ἄξια δηλώσω μᾶλλον. Εὐρώπης καὶ 
Διβύης ἄκραι σταδίων ἑξήκοντα πορϑμὸν ἐπέχουσαι 
τὸν Ὡκεανὸν ἐς τὰ ἔσω πελάγη φέρουσι, καὶ τὴν 35 
μὲν τῆς Λιβύης ἄκραν, ὄνομα δὲ αὐτῇ ΄άβιννα, λέ- 
οντες ὑπερνέμονται περὶ τὰς ὀφρῦς τῶν ὀρῶν, ἃ ἔσω 
ὑπερφαίνεται, ξυνάπτουσαν πρὸς ΓΑαιτούλους καὶ 
Τίγγας ἄμφω ϑηριώδη καὶ Πιβυκὰ ἔϑνη. παρατείνει 
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ὁὲ ἐσπλέοντι τὸν Θκεανὸν μέχρι μὲν τῶν ἐκβολῶν 
τοῦ Σάληκος ἐννακόσια στάδια, τὸ δὲ ἐντεῦϑεν οὐκ 
ἂν ξυμβάλοι τις ὁπόσα, μετὰ γὰρ τὸν ποταμὸν τοῦ- 198 
τον ἄβιος ἡ Λιβύη καὶ οὐκέτι ἄνϑρωποι. τὸ δὲ τῆς 

5 Εὐρώπης ἀκρωτήριον, ὃ καλεῖται Κάλπις, δεξιὰ μὲν 
ἐπέχει τοῦ ἔσπλου. σταδίων ἑξακοσίων μῆκος, λήγει 
δὲ ἐς τὰ ἀρχαῖα Γάδειρα. 

1 Τὰς δὲ τοῦ ᾿Θκεανοῦ τροπὰς καὶ αὐτὸς μὲν περὶ 
Κελτοὺς εἶδον. ὁποῖαι λέγονται. τὴν δὲ αἰτίαν ἐπὶ 

10 πολλὰ εἰχάζων, δι᾿ ἣν ἄπειρον οὕτω πέλαγος ἐπιχω- 
ρεῖ τε καὶ ἀνασπᾶται, δοκῶ μοι τὸν ᾿Α“πολλώνιον 
ἐπεσκέφϑαι τὸ ὄν. ἐν μιᾷ γὰρ τῶν πρὸς ᾿Ινδοὺς ἐπι- 
στολῶν τὸν ϑΦκεανόν φησιν ὑφύδροις ἐλαυνόμενον 
πνεύμασιν ἐκ πολλῶν χασμάτων, ἃ ὑπ᾽ αὐτῷ τε καὶ 

15 περὶ αὐτὸν ἡ γῆ παρέχεται, χωρεῖν ἐς τὸ ἔξω καὶ 
ἀναχωρεῖν πάλιν, ἐπειδὰν ὥσπερ ἄσϑμα ὑπονοστήσῃ 
τὸ πνεῦμα. πιστοῦται δὲ αὐτὸ κἀκ τῶν νοσούντων 
περὶ Γάδειρα" τὸν γὰρ χρόνον, ὃν πλημμυρεῖ τὸ β 
ὕδωρ, οὐκ ἀπολείπουσιν αἷ ψυχαὶ τοὺς ἀποϑνήσκον- ἑ 

90 τας. ὅπερ οὐκ ἂν ξυμβαίνειν. εἰ μὴ καὶ πνεῦμα τῇ 
γῇ ἐπεχώρει. ἃ δὲ περὶ τὴν σελήνην φασὶ φαίένε- 
σϑαι τικτομένην τε καὶ πληρουμένην καὶ φϑένουσαν, 
ταῦτα περὶ τὸν ᾿Ωκεανὸν οἶδα, τὰ γὰρ ἐκείνης ἀνισοῖ 

1Π μέτρα ξυμμινύϑων αὐτῇ καὶ ξυμπληρούμενος. ἡμέρα 
95 δ᾽ ἐχδέχεται νύχτα καὶ νὺξ τὴν ἡμέραν περὶ Κελ- 

τοὺς μὲν κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιόντος τοῦ σκότους ἢ τοῦ 
φωτός. ὥσπερ ἐνταῦϑα, περὶ Γάδειρα δὲ καὶ Στήλας 
ἀϑρόως λέγονται τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἐμπέπτειν, ὥσπερ 
αἷ ἀστραπαί. φασὶ δὲ καὶ τὰς Μακάρων νήσους ὁρί- 

80 ξεσϑαι τῷ Διβυκῷ τέρματι πρὸς τὸ ἀοίκητον ἀνε- 
χούσας ἀκρωτήριον. 190 

ΤΥ Τὰ δὲ Γάδειρα κεῖται μὲν κατὰ τὸ τῆς Εὐρώπης 



ΜῈ 
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τέρμα, περιττοὶ δέ εἶσι τὰ ϑεῖα᾽ γήρως οὖν βωμὸν 
3 , 

ἵδρυνται καὶ τὸν ϑάνατον μόνοι ἀνθρώπων παιωνί- 
ἕονται, βωμοὶ δὲ ἐκεῖ καὶ πενίας καὶ τέχνης καὶ 
Ἡρακλέους Αἰγυπτίου καὶ ἕτεροι τοῦ Θηβαίου" τὸν 
μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν ἐγγὺς Ἐρυύϑειαν ἐλάσαι φασίν, ὅτε 
δὴ τὸν Γηρυόνην τε καὶ τὰς βοῦς ἑλεῖν, τὸν δὲ σο- 
φία δόντα γῆν ἀναμετρήσασθϑαι πᾶσαν ἐς τέρμα. 
καὶ μὴν καὶ Ἑλληνικοὺς εἶναί φασι τὰ Γάδειρα καὶ 
παιδεύεσϑαι τὸν ἡμεδαπὸν τρόπον᾽ ἀσπάξεσϑαι γοῦν 
᾿Αϑηναίους Ἑλλήνων μάλιστα καὶ Μενεσϑεῖ τῷ ̓ 4ϑη- 
ναίῳ ϑύειν καὶ Θεμιστοκλέα δὲ τὸν ναύμαχον σο- 
φίας τε καὶ ἀνδρείας ἀγασϑέντες χαλκοῦν ἵδρυνται 
ἐννοῦν καὶ ὥσπερ χρησμῷ ἐφιστώντα. ἰδεῖν καὶ 
δένδρα φασὶν ἐνταῦϑα, οἷα οὐχ ἑτέρωϑι τῆς γῆς; 

χαὶ Γηρυόνεια μὲν καλεῖσϑαι αὐτά, δύο δὲ εἶναι. 
φύεσϑαι δὲ τοῦ σήματος, ὃ ἐπὶ τῷ Γηρυόνῃ ἕστηκε, 
παφαλλάττοντα ἐκ πίτυός τε καὶ πεύκης ἐς εἶδος 
ἕτερον, λείβεσϑαι δὲ αἵματι, καϑάπερ τῷ χρυσῷ τὴν 

Ἡλιάδα αἴγειρον. ἡ δὲ νῆσος. ἐν ἡ τὸ ἵερόν, ἔστι 

μὲν ὁπόση ὁ νεώς. πετρῶδες δὲ αὐτῆς οὐδέν, ἀλλὰ 
βαλβῖδι ξεστῇ εἴκασται. ἐν δὲ τῷ ἱερῷ τιμᾶσϑαι μὲν 
ἄμφω τὼ Ἡρακλέε φασίν, ἀγάλματα δὲ αὐτοῖν οὐκ 
εἶναι. βωμοὺς δὲ τοῦ μὲν Αἰγυπτίου δύο χαλκοῦς 
καὶ ἀσήμους. ἕνα δὲ τοῦ Θηβαίου --- τὰς δὲ ὕδρας 
τε χαὶ τὰς Διομήδους ἵππους καὶ τὰ δώδεκα Ἧρα-: 

191 χλέους ἔργα ἐκτετυπῶσϑαί φασι κἀνταῦϑα --- λί- 
5, ν - - 3. Ὑ ἢ 

ϑου ὄντα. ἡ Πυγμαλέωνος δὲ ἐλαία ἡ χρυσῆ. ἀνα- 
᾿Ὶ 3 ΄ ΕῚ παῖς ’ 9 ,΄͵ ᾿΄ -“" 

κειται δὲ κἀκείνη ἐς τὸ Ἡράκλειον, ἀξία μέν, ὡς 

φασι, καὶ τοῦ ϑαλλοῦ ϑαυμάζξειν. ᾧ εἴκασται, ϑαυ- 
΄ ἄγε ὑΔῷ δ. » » - ΄ Ἁ 

μάξεσϑαι δ᾽ ἂν ἐπὶ τῷ καρπῷ μᾶλλον. βρύειν γὰρ 
᾽ " -" « 

αὐτὸν σμαράγδου λίϑου. καὶ Τεύκρου τοῦ Τελαμω- 
νίου ξωστῆρα χρυσοῦν φασι δείκνυσϑαι. πῶς δὲ ἐς 

οι 

τῷ ς 

το οι 

8᾽ 
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ς ἣ, 9 ᾿ “Ἶ τι Ὁ 5. » ἈΠ Ἃ 
τον 'κεανον πλευσαντος ἢ ἕφ᾽ οτις οὔτε αὕτος ὁ 

Ζάμις ξυνιδεῖν φησιν οὔτε ἐκείνων ἀκοῦσαι. τὰς δὲ 
ἐν τῷ ἱερῷ στήλας χρυσοῦ μὲν πεποιῆσϑαι καὶ ἀρ- 
γύρου ξυντετηκότοιν ἐς ὃν χρῶμα. εἶναι δὲ αὐτὰς 

5 ὑπὲρ πῆχυν τετραγώνου τέχνης, ὥσπερ οἵ ἄκμονες, 
ἐπιγεγράφϑαι δὲ τὰς κεφαλὰς οὔτε Αἰγυπτίοις οὔτε 

»] - ἤ "»Ἤ ρ, -" ς Α 

ἸΙνδικοῖς γράμμασιν, οὔτε οἵοις ξυμβαλεῖν. ὁ δὲ 
᾿«πολλώ ἧς οὐδὲν οἵ ἱερεῖς ἔφραξον. οὐ ξυγχω- ολλώνιος. ὡς οὐδὲν οἵ ἱερεῖς ἔφραξον. γχ 

ἡ ςς " 6.6 » ς ΄ Ἁ 3 ’ 

ρεῖ μοι ἔφη ..Ὁ Ἡρακλῆς ὁ Αἰγυπτιος μὴ οὐ λὲε- 
τὸ γειν, ὁπόσα οἶδα᾽ Γῆς καὶ ᾽Ωκεανοῦ ξύνδεσμοι αἵδε 

αἱ στῆλαί εἰσιν. ἐπεγράψατο δὲ αὐτὰς ἐκεῦνος ἐν 
"Μοιρῶν οἴκῳ. ὡς μήτε νεῖκος τοῖς στοιχείοις ἐγγέ- 
γνοιτὸ μήτε ἀτιμάσειαν τὴν φιλότητα, ἣν ἀλλήλων 
ἴσχουσιν." 

ΥἹ 15 Φασὶ δὲ καὶ τὸν ποταμὸν ἀναπλῶσαι τὸν Βαῖτιν, 
ὃς δηλοῖ μάλιστα τὴν τοῦ ᾿ῷκεανοὺ φύσιν" ἐπειδὰν 
γὰρ πλημμύρῃ τὸ πέλαγος. ἐπὶ τὰς πηγὰς ὁ ποτα- 
μὸς παλίρρους ἵεται πνεύματος δήπου ἀπωϑουμένου 
αὐτὸν τῆς ϑαλάττης. τὴν δὲ ἤπειρον τὴν Βαιτικήν, 

ἧς ὁ ποταμὸς οὗτος ὁμώνυμος, ἀρίστην ἠπείρων 
φασί, πόλεών τε γὰρ εὖ ἔχειν καὶ νομῶν καὶ διῆ- 
χϑαι τὸν ποταμὸν ἐς τὰ ἄστη πάντα, γεωργίας τε 
ξυμπάσης μεστὴν εἶναι καὶ ὡρῶν. οἷαι τῆς ᾿Αττικῆς 
αἷ μετοπώριναέ τε καὶ μυστηριώτιδες. 

ὙΠ 58 ΖΔιαλέξεις δὲ τῷ ̓ Ζπολλωνίωῳ περὶ τῶν ἐκεῖ παρα-- 192 
Γ ς ΄ , "ἢ , , 

πεσοντῶν ὁ Ζίαμις πλείους μὲν γενεσϑαι φησίν, 

ἀξίας δὲ τοῦ ἀναγράψαι τάσδε᾽ καϑημένων ποτὲ 
3 - 3 , ΑΝ ἡ , 3 ς ’ 

αὐτῶν ἕς τὸ Ηραλχλειον ἀναγελασας ὁ Μενιππος. 

ἀναμέμνητο δὲ ἄρα τοῦ Νέρωνος ..τί ἔφη ,«τὸν γεν- 
8. ναῖον ἡγώμεϑα; τίνας“ ἔφη ..ἐστεφρανῶσϑαι τῶν 
ἀγώνων; τοὺς δὲ βελτέστους Ἕλληνας οὐ ξὺν ὅλῳ 

΄ -" 2 ᾿" “ ζξ. ΝΑ Ἂ, ὃ “ 
γέλωτι φοιτᾶν ἐς τὰς πανηγύρεις :““ ὁ δὲ .Απολλωνιος 

2 . 
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ς 3 ᾿" , ὧς μὲν ἐγὼ“ ἔφη .. Τελεσίνου ἤκουον. δέδιεν ὁ 
Α ’ Ἁ ᾽ ΄ Ὁ 

χρηστος Νέρων τας Ηλείων μαστιγας᾽ παρακελευο- 
93 » - » 

μένων γὰρ αὐτῷ τῶν κολάκων νικᾶν τὰ Ὀλύμπια 
39 ’ ς » 

καὶ ἀνακηρύττειν τὴν Ῥώμην ..«ἥν γε ἔφη .«μὴ βα- 
, 3 ᾿- , ᾿ - Η σκήνωσιν Ἠλεῖοι. λέγονται γὰρ μαστιγοῦν καὶ φρο- 

νεῖν ὑπὲρ ἐμέ“, πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἀνοητότερα τού- 
τῶν προανεφώνησεν. ἐγὼ δὲ νικήσειν μὲν Νέρωνα 
3 2 ὕ ὕ ὕ κ Ὁ ’; ς ΕῚ 

ἐν Ολυμπέίᾳ φημί, τίς γὰρ οὑτῶω ϑρασύυς. ὡς ἕναν- 

τίαν ϑέσϑαι; Ὀλύμπια δὲ οὐ νικήσειν. ἅτε μηδὲ ἐν 
ὥρᾳ ἄγουσι᾽ πατρίου μὲν γὰρ τοῖς Ὀλυμπίοις τοῦ 
πέρυσιν ἐνιαυτοῦ ὄντος ἐκέλευσε τοὺς Ἠλείους Νέ- 

3 “- " ρῶν ἀναβαλέσϑαι αὐτὰ ἐς τὴν ἑαυτοῦ ἐπιδημίαν, ὡς 
- " » 

ἐκείνῳ μᾶλλον ἢ τῷ 4ιὶ ϑύσοντας᾽ τραγῳδίαν δ᾽ 
3 - Ἀ ’ 3 ’ κ ΄ ; 

ἐπαγγεῖλαι καὶ κιϑαρῳδίαν ἀνδράσιν. οἷς μήτε ϑέα- 

τρόν ἐστι μήτε σκηνὴ πρὸς τὰ τοιαῦτα, στάδιον δὲ 
αὐτοφυὲς καὶ γυμνὰ πάντα, τὸν δὲ νικᾶν, ἃ χρὴ 
᾽ ’, Ἢ κ ᾿ ’, Γκφ,, ’ Ν 

ἐγκαλυπτεσϑαι., καὶ τὴν Αὐυγουστου τε καὶ Ἰουλίου 
Ἁ δ, ’ “- Ἁ 3 " 

σκευὴν ῥέψαντα μεταμφιέννυσϑαι νῦν τὴν Αμοιβέως 

καὶ Τερπνοῦ τί φήσεις ; καὶ τὰ μὲν Κρέοντός τε καὶ 
195 Οἰδίποδος οὕτως ἐξακριβοῦν. ὡς δεδιέναι. μή πη 

λάϑη ἁμαρτὼν ϑύρας ἢ στολῆς ἢ σκήπτρου, ἑαυτοῦ 
δὲ καὶ Ῥωμαίων οὕτως ἐχπέπτειν, ὡς ἀντὶ τοῦ νο- 
μοϑετεῖν νόμους ἄδειν καὶ ἀγείρειν ἔξω ϑυρῶν. ὧν 
ἔσω χρὴ καϑῆσϑαι τὸν βασιλέα χρηματίξοντα ὑπὲρ 
γῆς καὶ ϑαλάττης: εἰσίν, α) Μένιππε, τρα γῳδοὶ πλεί- 

ους, ἐς οὗς Νέρων ἑαυτὸν γράφει" τί οὖν; εἴ τις 
αὐτῶν μετὰ τὸν Οἰνόμαον ἢ τὸν πρὲσρύελθη ἀπελ- 

ϑὼν τοῦ ϑεάτρου μεστὸς οὕτω τοῦ προσωπείου γέ- 
ψοιτο. ὡς ἄρχειν μὲν ἑτέρων βούλεσϑαι - τύραννον 

δὲ αὑτὸν ἡγεῖσθαι, τί καὶ φήσεις τοῦτον; ὧρ᾽ οὐκ 
ἐλλεβόρου δεῖσϑαι καὶ φαρμακοποσίας. ὁπόση τοὺς 
νοῦς ἐχκαϑαίρει; εἰ δ᾽ αὐτὸς ὁ τυραννεύων ἐς τρα- 

οι 

25 
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γῳδοὺς καὶ τεχνίτας τὰ πράγματα ἑαυτοῦ ἄγοι λεαί- 
νῶν τὴν φωνὴν καὶ δεδιὼς τὸν Ἠλεῖον ἢ τὸν ΖΙελφόν, 
ἢ μὴ δεδιὼς μέν, κακῶς ὃὲ οὕτως ὑποκρινόμενος 
τὴν ἑαυτοῦ τέχνην. ὡς μὴ μαστιγώσεσϑαι νομέξειν 

5 πρὸς τούτων. ὧν αὐτὸς ἄρχειν τέτακται, τί τοὺς κα- 
κοδαίμονας ἀνθρώπους ἐρεῖς ὑπὸ τοιούτῳ καϑάρ- 
ματι ξῶντας; τοῖς δὲ Ἕλλησι τίνα ἡγῇ. ὦ Μένιππε; 
πότερα Ξέρξην καταπιμπράντα ἢ Νέρωνα ἄδοντα; 
εἰ γὰρ ἐνθυμηϑείης τὴν ἀγοράν, ἣν ἐς τὰς ἐκείνου 

το δὰς ξυμφέρουσι, καὶ ὡς ἐξωϑοῦνται τῶν οἰκιῶν 
καὶ ὡς οὐκ ἔξεστι σπουδαῖον οὐδὲν ἢ σκεῦος ἢ ἀν- 
δράποδον αὐτοῖς πεπᾶσϑαι., περὶ γυναίοις τε καὶ 

παισὶν ὡς δεινὰ πείσονται τὰς ἐπιρρήτους ἡδονὰς 

ἐξ ἁπάσης οἰκίας ἐκλέγοντος τοῦ Νέρωνος, δέκαι τὲ 
τι ὡς πολλαὶ ἀναφύσονται καὶ τὰς μὲν ἄλλας ἔα, τὰς 194 

δὲ ἐπὶ τοῖς ϑεάτροις καὶ ταῖς ὠδαῖς᾽ οὐκ ἦλϑες 

ἀκροασόμενος Νέρωνος ἢ παρῆσϑα μέν, ῥαᾳϑύμως 
δὲ ἠκροῶ ἐγέλας οὐκ ἐκρότησας οὐκ ἔϑυσας ὑπὲρ 
τῆς φωνῆς, ἵνα Πυϑῶδε λαμπροτέρα ἔλϑοι, πολλαί 

90 σοι δόξουσι ϑεατῶν ἸΙλιάδες περὶ τοὺς Ἕλληνας εἶναι. 
τὸ γὰρ τετμήσεσϑαι τὸν ᾿Ισϑμὸν ἢ οὐ τετμήσεσϑαι, 
τέμνεται δέ, ὥς φασι, νῦν. πάλαι προὔμαϑον ϑεοῦ 
φήναντος.““ ὑπολαβὼν οὖν ὁ ΖΔάμις, ..ἀλλ᾽ ἔμοιγε“, 
ἔφη .,ὦ ᾿Δπολλώνιε, τὸ περὶ τὴν τομὴν ἔργον ὑπερ- 

ὁ φωνεῖν. δοκεῖ τὰ Νέφωνος πάντα, ἡ γὰρ διάνοια 
ὁρᾷς, ὡς μεγάλη. « δοκεῖ μὲν »ἔφη“ κἀμοί, ὦ 4άμι, 
τὸ δὲ ἀτελὲς αὐτῆς διαβάλλει αὐτόν, ὡς ἀτελῆ μὲν 

ἄδοντα, ἀτελῆ δὲ ὀρύττοντα. τά τοι Ξέρξου ἀνα- 
λεγόμενος ἐπαινῶ τὸν ἄνδρα, οὐχ ὅτι τὸν Ἑλλήσ- 

80 πόντον ἔξευξεν. ἀλλ᾽ ὅτι διέβη αὐτόν, Νέρωνα δὲ 
οὔτε πλευσούμενον διὰ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ὁρῶ οὔτε ἐς 
τέρμα τῆς ὀρυχῆς ἥξοντα, δοκεῖ δέ μοι καὶ φύβου 
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Ἁ μεστὸς ἀναχωρῆσαι τῆς Ἑλλάδος, εἰ μὴ ἡ ἀλήϑεια 
ἀπόλωλεν." 

᾿ἀφικομένου δέ τινος ἐς Γάδειρα μετὰ ταῦτα 
τῶν τοὺς ταχεῖς διαϑεόντων δρόμους καὶ κελεύον- 
τος εὐαγγέλια ϑύειν τρισολυμπιονίκην Νέρωνα ἄδον- 
τας τὰ μὲν Γάδειρα ξυνίει τῆς νίκης καὶ ὅτι ἐν 

᾿ -"» Α ς τ 

᾿ἀρκαδίᾳ τις εἴη ἀγὼν εὐδόκιμος. ἐπειδή, ὡς εἶπον, 
ἐς τὰ Ἑλλήνων σπεύδουσιν, αἷ δὲ πόλεις αἷ πρόσ- 
οἰκοι τοῖς Γαδείροις οὔτε ἐγίγνωσκον ὅ τι εἴη τὰ 
Ὀλ “ὰ δ᾽ ΄- ς᾽ ’ ἭὝ 3 [4 Ἰδὲ 3 3 ὦ 

ὑμπια, οὐδ᾽ ὃ τι ἀγωνία ἡ ἀγών, οὐδὲ ἐφ᾽ ὅτῳ 
΄ ΄ ὕ ΄ , 

ϑυουσιν, ἀλλ᾽ ἀπήγοντο ἐς γελοέίους δόξας πολέ- 
4 3 ’ - [2 ς 

μου νίκην ἡγούμενοι ταῦτα καὶ ὅτι ὁ Νέρων ἡρήκοι 
190 τινὰς ἀνθρώπους Ὀλυμπίους" οὐδὲ γὰρ τραγῳ- 

δίας ποτὲ ἢ κιϑαρῳδίας ϑεαταὶ ἐγεγόνεσαν. τοὺς 

γοῦν οἰκοῦντας τὰ Ἵπολα, πόλις δὲ κἀκείνη Βαι- 

τική, φησὶν ὁ Ζάμις παϑεῖν τι πρὸς τραγῳδίας ὑπο- 
κριτήν, οὗ κἀμὲ ἄξιον ἐπιμνησϑῆναι᾽ ϑυουσῶν γὰρ 
τῶν πόλεων ϑαμὰ ἐπὶ ταῖς νίκαις, ἐπειδὴ καὶ αἱ 
Πυϑικαὶ ἤδη ἀπηγγέλλοντο, τραγῳδίας ὑποκριτὴς 

ἂν ᾽ Ξ - 
τῶν οὐκ ἀξιουμένων ἀνταγωνίζξεσϑαι τῷ Νέρωνι : 
ἐπήει τὰς ἑσπερίους πόλεις ἀγείρων., καὶ τῇ τέχνῃ 
χρώμενος ηὐδοκίμει παρὰ τοῖς ἧττον βαρβάροις. 
πρῶτον μὲν δι᾿ αὐτὸ τὸ ἥκειν παρ᾽ ἀνθρώπους. οἱ 
μήπω τραγῳδίας ἤκουσαν. εἶτ᾽ ἐπειδὴ τὰς Νέρωνος 
μελῳδίας ἀκριβοῦν ἔφασκε. παρελϑὼν δὲ ἐς τὰ: 

-“ πΦ , ) ’ Ἵπολὰα φοβερὸς μὲν αὐτοῖς ἐφαίνετο καὶ ὃν ἐσιώπα 
χρόνον ἐπὶ τῆς σκηνῆς, καὶ ὁρῶντες οἱ ἄνϑρωποι 
βαδίζοντα μὲν αὐτὸν μέγα, κεχηνότα δὲ τοσοῦτον, 
ἐφεστῶτα δὲ ὀκρέβασιν οὕτως ὑψηλοῖς τερατώδη τε 
τὰ περὶ αὐτὸν ἐσθήματα, οὐκ ἄφοβοι ἤσαν τοῦ σχή- 9 

ματος, ἐπεὶ δὲ ἐξάρας τὴν φωνὴν γεγωνὸν ἐφϑέγξατο. 
φυγῇ οἱ πλεῖστοι ὥχοντο, ὥσπερ ὑπὸ δαίμονος 

ΥΠΙ 

σι 

10 

ΝΘ ξς 

τε ὧι 
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᾽ ᾿ «ὦ Ἁ ἈΈ »" ΄ 

ἐμβοηϑέντες. τοιαῦτα μὲν τὰ ἤϑη τῶν ταυτῃ βαρ- 

βάρων καὶ οὕτως ἀρχαῖα. 
Σπουδὴν δὲ ποιουμένου τοῦ τὴν Βαιτικὴν ἐπι-- 

τροπεύοντος ἐς ξυνουσίαν τῷ ᾿Δπολλωνέῳ ἐλϑεῖν ὁ 
μὲν ἀηδεῖς ἔφη τὰς ξυνουσίας τὰς ἑαυτοῦ φαΐίνεσϑαι 
τοῖς μὴ φιλοσοφοῦσιν. ὁ δὲ προσέκειτο αἰτῶν τοῦτο" 
3 Ἀ Ἀ έ 3 , ᾿Ὶ ᾿ 

ἐπεὶ δὲ χρηστὸς τε εἶναι ἐλέγετο καὶ διαβεβλημένος 
᾿ τ΄} , πρὸς τοὺς Νέρωνος μίμους. γράφει πρὸς αὐτὸν ἐπι- 

στολὴν ὁ ̓ ἀπολλώνιος, ἵν᾽ ἐς τὰ Γάδειρα ἔλϑοι, ὁ δὲ 
τὸ ἀφελὼν τὸν τῆς ἀρχῆς ὄγκον ξὺν ὀλίγοις καὶ ἑαυτῷ 

2 ΄ 3 3 ΄ Ἵ ῇ 
ἐπιτηδειοτάτοις ἡλϑεν. ἀσπασάμενοι δὲ ἀλλήλους 
καὶ μεταστησάμενοι τοὺς παρόντας ὃ τι μὲν διελέ- 
χϑησαν, οὐδεὶς οἶδε. τεκμαίρεται δὲ ὁ Ζίάμις ἐπὶ 
Νέρωνα ξυμβῆναι σφᾶς. τριῶν γὰρ ἡμερῶν ἰδίᾳ 

, ς 3 ’ Ἁ Ἁ 5 ῇ 

τι σπουδάσαντες ὃ μὲν ἀπήει περιβαλὼν τὸν ᾿Ζ4πολλώ- 

νιον. ὁ δὲ ..«ἔρρωσο““ ἔφη .«καὶ μέμνησο τοῦ Βίνδι-- 
κος΄΄. τέ δὲ τοῦτο ἦν; ἐπὶ Νέρωνα ἐν ᾿Δχαίᾳ ἄδοντα 
τὰ ἔϑνη τὰ ἑσπέρια λέγεται κινῆσαι Βίνδιξ ἀνὴρ οἷος 

ΝΣ οι 

ἐκτεμεῖν τὰς νευράς, ἃς Νέρων ἀμαϑῶς ἔψαλλε, 196 

τῷ " πρὸς γὰρ τὰ στρατόπεδα. οἷς ἐπετέτακτο, λόγον κατ᾽ 
αὐτοῦ διῆλϑεν, ὃν ἐκ πάνυ γενναίας φιλοσοφίας ἐπὶ 
τύραννον ἄν τις πνεύσειεν᾽ ἔφη γὰρ Νέρωνα εἶναι 
πάντα μᾶλλον ἢ κιϑαρῳδὸν καὶ κιϑαρῳδὸν μᾶλλον 
ἢ βασιλέα. προφέρειν δὲ αὐτῷ μανίαν μὲν καὶ φι- 

95 λοχρηματίαν καὶ ὠμότητα καὶ ἀσέλγειαν πᾶσαν, τὸ 
δὲ ὠμότατον τῶν ἐκείνου μὴ προφέρειν αὐτῷ᾽ τὴν 
γὰρ μητέρα ἐν δέκῃ ἀπεκτονέναι. ἐπειδὴ τοιοῦτον 
ἔτεκε. ταῦτ᾽ οὖν ὡς ἔσται. προγιγνώσκων ὁ ̓ 4πολ- 
λώνιος ξυνέταττε τῷ Βίνδικι ὅμορον ἄρχοντα μονον- 

δο ουχὶ ὅπλα ὑπὲρ τῆς Ῥώμης τιϑέμενος. φλεγμαι- 
νόντων δὲ τῶν περὶ τὴν ἑσπέραν τρέπονται τὸ ἐν-- 
τεῦϑεν ἐπὶ Λιβύην καὶ Τυρρηνοὺς καὶ τὰ μὲν πεξῇ 

ἄν. 
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βαδίζοντες, τὰ δὲ ἐπὶ πλοίων πορευόμενοι κατί- 
σχουσιν ἐν Σικελίᾳ, οὗ τὸ Λιλύβαιον. παραπλεύ- 
σαντες δὲ ἐπὶ Μεσσήνην τε καὶ πορϑμόν, ἔνϑα ὁ 
Τυρρηνὸς ᾿ἀδρίᾳ ξυμβάλλων χαλεπὴν ἐργάζονται τὴν 
χάρυβδιν, ἀκοῦσαί φασιν, ὡς Νέρων μὲν πεφεύγοι. 
τεϑνήκοι δὲ Βίνδιξ, ἅπτοιντο δὲ τῆς ἀρχῆς οἵ μὲν ἐξ 
αὐτῆς Ῥώμης. οἵ δὲ ὁπόϑεν τύχοι τῶν ἐθνῶν. ἐρο- 
μένων δὲ αὐτὸν τῶν ἑταίρων, οἷ πρόβήσοιτο ταῦτα 
καὶ ὅτου λοιπὸν ἡ ἀρχὴ ἔσοιτο, »πολλῶν"" εἶπε ..Θη- 

βαίων"". τὴν γὰρ ἰσχύν, ῃ πρὸς ὀλίγον Βιτέλιος τε 

καὶ Γάλβας καὶ Ὄϑων ἐχρήσαντο, Θηβαίοις εἴκασεν, 

οὗ χρόνον κομιδῇ βραχὺν ἤχϑησαν ἐς τὰ τῶν Ἑλλή- 
νῶν πράγματα. 

Ὅτι μὲν γὰρ τὰ τοιαῦτα δαιμονίᾳ κινήσει προ- 
ἐγίγνωσκε καὶ ὅτι τοῖς γόητα τὸν ἄνδρα ἡγουμένοις 

191 οὐχ ὑγιαίνει ὁ λόγος. δηλοῖ μὲν καὶ τὰ εἰρημένα. 
“τὸ ᾿ 2 ἐπ Ξ Μ ΄ ς » 2 3 

σκεψώμεϑα δὲ κακεῖνα᾽ οἵ γόητες, ἡγοῦμαι δ᾽ αὐ- 
τοὺς ἐγὼ κακοδαιμονεστάτους ἀνθρώπων. οἵ μὲν ἐς 
βασάνους εἰδώλων χωροῦντες, οἵ δ᾽ ἐς ϑυσίας βαρ- 

’ δ τον } Ἦν 28 Ὁ ΄, ἤρετο τ ΓΈ 

βάρους, οἱ δὲ ἐς τὸ ἑπασαΐ τι ἢ ἀλεῖψαι μεταποιεῖν 

σα τὰ εἱμαρμένα, καὶ πολλοὶ τούτων ἘΟΡΉ ΘΟΡΟ 

ὑπαχϑέντες τὰ τοιαῦτα ὡμολόγησαν σοφοὶ εἶναι. ὁ 
δὲ εἵπετο μὲν τοῖς ἐκ Μοιρῶν, προὔλεγε δέ. ὡς 

ἀνάγκη γενέσθαι αὐτά, προεγίγνωσκε δὲ οὐ γοη- 
τεύων, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν οἵ ϑεοὶ ἔφαινον. ἰδὼν δὲ παρὰ 
τοῖς ᾿Ινδοῖς τοὺς τρίποδας καὶ τοὺς οἰνοχόους καὶ 

ὅσα αὐτόματα ἐσφοιτᾶν εἶπον, οὔϑ᾽ ὅπως σοφίζοιντο 
αὐτά. ἤρετο. οὔτ᾽ ἐδεήϑη μαϑεῖν. ἀλλ᾽ ἐπήνει μέν. 
ξηλοῦν δ᾽ οὐκ ἠξίου. 

᾿ἀφικομένων δὲ αὐτῶν ἐς τὰς Συρακούσας γυνὴ 

ζ΄ι 

τῷ [9] 

ΧΙΠ 

τϑ Φ 

ΧΙ 
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εὐύϑη᾽ τρεῖς γὰρ τῷ βρέφει κεφαλαὶ ἦσαν ἐξ οἰχείας 
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δ ΄ , ἢ Ἁ ον 3 "- δι" , δ Ἀ 

ἑκάστη δέρης. τὰ δὲ ἐπ΄ αὐταῖς ἕνὸς παντα. οἱ μὲν 
δὴ παχέως ἐξηγούμενοι τὴν Σικελίαν ἔφασαν. τρι- 
νακρία γάρ, ἀπολεῖσθαι, εἰ μὴ ὁμονοήσειέ τὲ καὶ 
ξυμπνεύσειεν --- ἐστασίαζον δὲ ἄρα πολλαὶ τῶν πό- 

λεῶν πρὸς ἕαυτάς τε καὶ πρὸς ἀλλήλας καὶ τὸ ἐν 
κόσμῳ ξῆν ἀπὴν τῆς νήσου --- οἵ δὲ ἔφασαν τὸν 
Τυφῶ., πολυκέφαλον δὲ εἶναι. νεώτερα ἀπειλεῖν τῇ 

΄, ς 3 ἰ ν , 3 Σικελίᾳ. ὁ δὲ ᾿“πολλώνιος ..ἴϑι, ἔφη .»ὠὦ Ζάμι, καὶ 
΄ 9 ’, »" ’ Ἁ 

κάτιδε αὐτό. εἰ οὕτω ξυγκειται(. ἐξέκειτο γὰρ δη- 
μοσία τοῖ λογεῖν εἰδόσ ἶ “λ δὲ μοσίᾳ τοῖς τερατολογεῖν εἰδόσιν, ἀπαγγεέλαντος δὲ 

» ΄ ς Ξ » 
τοῦ 4άμιδος. ὡς τρικέφαλον εἴη καὶ ἄρρεν, ξυναγα- 

. δ ῳ " τ ΄, γὼν τοὺς ἑταίρους ..τρεῖς““ ἔφη Ρωμαίων αὐτοκρά- 
τορες. οὗς ἐγὼ πρῴην Θηβαίους ἔφην, τελειώσει δὲ 

Ἶδεὶ ΝΜ“ 3, δ. Ἁ 3 Ἃ ϑ..»ν Ῥώ ς 

οὐδεὶς τὸ ἄρχειν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς Ῥώμης. ὁ 
᾿Ὶ ΄-» -" ’ - 

ι δὲ περὶ τὰ ὅμορα τῇ Ῥώμῃ δυνηϑέντες ἀπολοῦνται. 
ϑᾶττον ἀποβαλόντες τὸ προσωπεῖον ἢ οἵ τῶν τρα- 
γῳωδῶν τύραννοι“. καὶ ὁ λόγος αὐτίκα ἐς φῶς ἡλϑε᾿ 
Γάλβας μὲν γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς Ῥώμης ἀπέϑανεν ἁψά- 198 
μένος τῆς ἀρχῆς. ἀπέϑανε δὲ καὶ Βιτέλιος ὀνειροπο- 

“Ἂ ἊΝ ᾿Ὶ 

λήσας τὸ ἄρχειν. Ὄϑων δὲ περὶ τοὺς ἑσπερίους Γα- 
΄ 2 ἃ 2. φν ΄ ν ν δέ 3 3 

λάτας ἁἀποϑανῶὼῶν οὐδὲ τάφου λαμπροῦ ἔτυχεν. ἀλλ 

ὥσπερ ἰδιώτης κεῖται᾽ διέπτη δὲ ἡ τύχη ταῦτα 
ἑνὶ ἔτει. 

ΧΙΥ͂ Πορευϑέντες δὲ ἐπὶ Κατάνης. οὗ τὸ ὄρος ἡ 4ἴτνη, 
5 Καταναίων μὲν ἀκοῦσαί φασιν ἡγουμένων τὸν Τυφῶ 

δεδέσϑαι ἐκεῖ καὶ πῦρ ἐξ αὐτοῦ ἀνίστασϑαι, ὃ τύφει 
᾿ " 2 ι 3 Ε ᾿ 2 ; 

τὴν Αἴτνην. αὐτοὶ δ΄ ἐς πιϑανωτέρους ἀφικέεσϑαν 

λόγους καὶ προσήκοντας τοῖς φιλοσοφοῦσιν. ἄρξαι 
δ᾽ αὐτῶν τὸν ᾿Δπολλώνιον ὧδε ἐρόμενον τοὺς ἕταί- 

, ’ ΄, 5 ς ρους ..«ἔστι τι μυϑολογία;““ ..νὴ 41“, εἶπεν ὃ Μέ- 
νιππὸος ..«ἦν γε οἱ ποιηταὶ ἐπαινοῦσι. «τὸν δὲ δὴ 

“ 4... μὰ Ὁ 5 Ἁ 

“ἴσωπον τί ἡγῇ :΄“.«αὐϑολόγον““ εἶπε ..«καὶ λογοποιον 

σι 

1 ς. 

τῷ φ 

9 [-Ἰ 
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πάντας“. «πότεροι δὲ σοφοὶ τῶν μύϑων :““ ..οἵ τῶν 
ποιητῶν““. εἶπεν ..ἐπειδὴ ὡς γεγονότες ἄδονται“". 
οὗ δὲ δὴ 4ἰσώπου τί; .. βάτραχοι“ ἔφη ..καὶ ὄνοι 
καὶ λῆροι γραυσὶν οἷοι μασᾶσϑαι καὶ παιδίοις“. «καὶ 
μὴν“ ἔφη ..ἐμοὶϊ΄ ὁ ᾿Δπολλώνιος. ..ἐπιτηδειότεροι ὃ 
πρὸς σοφίαν οὗ τοῦ Αἰσώπου φαίνονται οἱ μὲν 
γὰρ περὶ τοὺς ἥρωας. ὧν ποιητικὴ πᾶσα ἔχεται. καὶ 
διαφϑείρουσι τοὺς ἀκροωμένους. ἐπειδὴ ἔρωτάς τε 
ἀτόπους οἱ ποιηταὶ ἑρμηνεύουσι καὶ ἀδελφῶν γάμους 
καὶ διαβολὰς ἐς ϑεοὺς καὶ βρώσεις παίδων καὶ πα- τὸ 

νουργίας ἀνελευϑέρους καὶ δίκας. καὶ τὸ ὡς γεγονὸς 
αὐτῶν ἄγει καὶ τὸν ἐρῶντα καὶ τὸν ξηλοτυποῦντα 
καὶ τὸν ἐπιϑυμοῦντα πλουτεῖν ἢ τυραννεύειν ἐφ᾽ 
ἅπερ οἱ μῦϑοι. 4ἴσωπος δὲ ὑπὸ σοφίας πρῶτον μὲν 
οὐκ ἐς τὸ κοινὸν τῶν ταῦτα ἀδόντων ἑαυτὸν κατέ- τὖ 
στησεν. ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ τινα ὁδὸν ἐτράπετο. εἶτα. ὥσπερ 
οἵ τοῖς εὐτελεστέροις βοώμασι καλῶς ἑστιῶντες. ἀπὸ 
σμικρῶν πραγμάτων διδάσκει μεγάλα. καὶ προϑέμε- 
νος τὸν λόγον ἐπάγει αὐτῷ τὸ πρᾶττε ἢ μὴ πρᾶττε, 
εἶτα τοῦ φιλαλήϑους μᾶλλον ἢ οἱ ποιηταὶ ἥψατο᾽ οἵ 30 
μὲν γὰρ βιάξονται πιϑανοὺς φαίνεσϑαι τοὺς ἑαυτῶν 

199 λόγους. ὃ δ᾽ ἐπαγγέλλων λόγον, ὃς ἐστι ψευδής. 
ὦ 3 “ μῶν ἃ ᾿ ᾿ Ἀπ 19 δ. γι, 5 

πᾶς οἶδεν. ὅτι αὐτὸ τὸ μὴ περὶ ἀληϑινῶν ἐρεῖν ἀλη- 

ϑεύει. καὶ ὁ μὲν ποιητὴς εἰπὼν τὸν ἑαυτοῦ λόγον 
καταλείπει τῷ ὑγιαίνοντι ἀκροατῇ βασανίξειν αὐτόν, 

ς » , 

εἰ ἐγένετο. ὁ δὲ εἰπὼν μὲν ψευδῆ λόγον, ἐπαγαγὼν 
ς Ὰ ᾿ ς- 

δὲ νουθεσίαν. ὥσπερ ὁ Αἴσωπος. δείκνυσιν ὡς ἐς 
τὸ χρήσιμον τῆς ἀκροάσεως τῷ ψεύδει κέχρηται. χα- 
οέεν δ᾽ αὐτοῦ τὸ καὶ τὰ ἄλογα ἡδίω ἐργάξεσϑαι καὶ 

- ’ , Ἁ -“- 

σπουδῆς ἄξια τοῖς ἀνθρώποις. ἐκ παίδων γὰρ τοῖς 30 
3 » 

λόγοις τούτοις ξυγγενόμενοι καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκχνη- 
, ΄, ᾽ ’ ἃ δον Α » 

πιωϑέντες δόξας ἀναλαμβάνομεν περὶ ἑκάστου τῶν 

τ ζϑι 
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ξῴων. τὰ μὲν ὡς βασιλικὰ εἴη, τὰ δὲ ὡς εὐήϑη, τὰ 
δὲ ὡς κομψά, τὰ δὲ ὡς ἀκέραια, καὶ ὁ μὲν ποιητὴς 
εἰπὼν 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων 

5 τοιοῦτό τι ἐπιχορεύσας ἀπῆλϑεν. ὁ δὲ Αἴσωπος 
ἐπιχρησμῳδήσας τὸν ἑαυτοῦ λόγον καταλύει τὴν ξυν- 
ουσίαν ἐς ὃ προὔϑετο. ἐμὲ δέ, ὦ Μένιππε, καὶ μῦ- 
ϑοὸν περὶ τῆς Αἰσώπου σοφίας ἐδιδάξατο ἡ μήτηρ 
κομιδῇ νήπιον. ὡς εἴη μέν ποτὲ ποιμὴν ὁ Αἴσωπος. 

τὸ νέμοι δὲ πρὸς ἱερῷ Ἑρμοῦ. σοφίας δὲ ἐρῴη καὶ εὖ- 
χοιτο αὐτῷ ὑπὲρ τούτου, πολλοὶ δὲ καὶ ἕτερυι ταὐτὸν 
αἰτοῦντες ἐπιφοιτῷεν τῷ Ἑρμῇ ὁ μὲν χρυσόν, ὁ δ᾽ 
ἄργυρον. ὁ δὲ κηρύκειον ἐλεφάντινον, ὁ δὲ τῶν οὕτω 
τι λαμπρῶν ἀνάπτων, ὁ δ᾽ Αἴσωπος ἔχοι μὲν οὕτως, 

τό ὡς μηδὲν τῶν τοιούτων ἔχειν. φείδοιτο δὲ χαὶ ὧν 
εἶχε. γάλακτος δὲ αὐτῷ σπένδοι, ὅσον ὄις ἀμελχϑεῖσα 

ἐδίδου καὶ κηρίον ἐπὶ τὸν βωμὸν φέροι, ὅσον τὴν 
χεῖρα ἐμπλῆσαι. ἑστιᾶν δ᾽ αὐτὸν καὶ μύρτοις ὥετο 
καὶ παραϑεὶς ἂν τῶν ῥόδων ἢ τῶν ἴων κομιδῇ ὀλίγα. 
»τί γὰρ δεῖ, ὦ Ἑρμῆ““, ἔλεγε ..στεφάνους πλέκειν 
καὶ ἀμελεῖν τῶν προβάτων; ““ ὡς δὲ ἀφίκοντο ἐς 
ῥητὴν ἡμέραν ἐπὶ τὴν τῆς σοφίας διανομήν. ὁ μὲν 
Ἑρμῆς ἅτε λόγιος καὶ κερδῷος ..σὺ μὲν““ ἔφη ,,φι- 
λοσοφίαν ἔχε“, τῷ πλεῖστα δήπουϑεν ἀναϑέντι,.σὺ 3200 
δὲ ἐς ῥητόρων ἤϑη χώρει“, τῷ δεύτερά που χαρισα- 
μένῳ, ..σοὶ δὲ ἀστρονομεῖν χώρα, σοὶ δὲ εἶναι μου- 
σικῷ, σοὶ δὲ ἡρῴου ποιητῇ μέτρου, σοὶ δὲ ἰαμβείου."" 
ἐπεὶ δὲ καίτοι λογιώτατος ὧν κατανάλωσεν ἄκων 
ἅπαντα τὰ τῆς φιλοσοφίας μέρη καὶ ἔλαϑεν ἑαυτὸν 

80 ἐκπεσὼν τοῦ Αἰσώπου. ἐνθυμεῖται τὰς Ὥρας ᾿ ὑφ᾽ 

ὧν αὐτὸς ἐν κορυφαῖς τοῦ Ὀλύμπου ἐτράφη, ὡς ἐν 
σπαργάνοις ποτὲ αὐτῷ ὄντι μῦϑον διελϑοῦσαι περὶ 

2 . 

τ ϑι 
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τῆς βοός, ὃν διελέχϑη τῷ ἀνθρώπῳ ἡ βοῦς ὑπὲρ 
ἑαυτῆς τε καὶ τῆς γῆς, ἐς ἔρωτα αὐτὸν τῶν τοῦ 
᾿“πόλλωνος βοῶν κατέστησαν, καὶ δίδωσιν ἐντεῦϑεν 
τὴν μυϑολογίαν τῷ Αἰσώπῳ, λοιπὴν ἐν σοφίας οἴκῳ 
οὖσαν ..ἔχε““, εἰπὼν ..«ἃ πρῶτα ἔμαϑον“΄. αἱ μὲν δὴ 
πολλαὶ μορφαὶ τῆς τέχνης ἐνθένδε ἀφίκοντο τῷ 4.- 
σώπῳ, καὶ τοιόνδε ἀπέβη τὸ τῆς μυϑολογίας πρᾶγμα. 
ἔσως δ᾽ ἀνόητον ἔπαϑον᾽ ἐπιστρέψαι γὰρ ὑμᾶς δια- χντ 
νοηϑεὶς ἐς λόγους φυσικωτέρους τε καὶ ἀληϑεστέ- 
ρους ὧν οἱ πολλοὶ περὶ τῆς Αἴτνης ἔδουσιν, αὐτὸς τὸ 
ἐς ἔπαινον μύϑων ἀπηνέχϑην. οὐ μὴν ἄχαρις ἡ ἐκ- 95 
βολὴ τοῦ λόγου γέγονεν᾽ ὁ γὰρ μῦϑος. ὃν παραι- 
τούμεϑα, οὐ τῶν Αἰσώπου λόγων ἐστίν, ἀλλὰ τῶν 
δραματικωτέρων καὶ ὧν οἵ ποιηταὶ ϑουλοῦσιν᾽ ἐκεῖ- 
νοι μὲν γὰρ Τυφῶ τινα ἢ ̓Ἐγκέλαδον δεδέσϑαι φασὶν 15 
ὑπὸ τῷ ὄρει καὶ δυσϑανατοῦντα ἀσϑμαίνειν τὸ πῦρ 
τοῦτο, ἐγὼ δὲ γίγαντας μὲν γεγονέναι φημὶ καὶ 
πολλαχοῦ τῆς γῆς ἀναδείκνυσθϑαι τοιαυτὶ σώματα 
ῥαγέντων τῶν τάφων. οὐ μὴν ἐς ἀγῶνα ἐλϑεῖν τοῖς 
ϑεοῖς, ἀλλ᾽ ὑβρίσαι μὲν τάχα ἐς τοὺς νεῶς αὐτῶν : 
καὶ τὰ ἕδη, οὐρανῷ δὲ ἐπιπηδῆσαι καὶ μὴ ξυγχωρεῖν 
τοῖς ϑεοῖς ἐπ᾽ αὐτοῦ εἶναι μανία μὲν λέγειν. μανία 

201 δὲ οἴεσθαι. καὶ μηδὲ ἐκεῖνος ὁ λόγος καίτοι δοκῶν 
εὐφημότερος εἶναι τιμάσϑω. ὡς Ἡφαίστῳ μέλει τοῦ 
χαλκεύειν ἐν τῇ Αἴτνῃ. καὶ κτυπεῖταί τις ἐνταῦϑα 25 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἄκμων, πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα ὄρη πολλα- 
χοῦ τῆς γῆς ἔμπυρα καὶ οὐκ ἂν φϑάνοιμεν ἐπιφημύ- 
ξοντες αὐτοῖς “γίγαντας καὶ Ἡφαΐίστους. τίς οὖν ἢ ΧΥῚΓ 

τῶν τοιῶνδε ὀρῶν αἰτία; γῆ κρᾶσιν ἀσφάλτου καὶ 
ϑείου παρεχομένη τύφεται μὲν καὶ παρ᾽ ἑαυτῆς φύ- 30 
δσει, πῦρ δ᾽ οὔπω ἐκδίδωσιν. εἰ δὲ σηραγγώδης τύχοι 
καὶ ὑποδράμοι αὐτὴν πνεῦμα. φρυκτὸν ἤδη αἴρει. 

ῬὨΙΙοβέγαξαϑ δα. ΚϑΥ86Γ. 12 

οι 

ν ῷ 
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- ’ Ἁ ἐν , “, Α [2 3 »"Ὅ5. 

πλεονεχτήσασα δὲ ἡ φλόξ, ὥσπερ τὸ ὕδωρ; ἀπορρεῖ 
- » 3 "͵ "» 

τῶν ὀρῶν καὶ ἐς τὰ πεδία ἐκχεῖται χωρεῖ τε ἐπὶ 
ϑάλατταν πῦρ ἀϑρόον ἐκβολὰς ποιούμενον, οἷαι τῶν 

-" » 3 3 - »Ἢ 

ποταμῶν εἰσι. χῶρος δ᾽ Εὐσεβῶν, περὶ οὗς τὸ πῦρ 
Ὁ. ῃ ’ , Ἀ 3 - ΄ ς , ἃ " 

5 ἐρρύη. λεγεσθῶ μὲν κανταῦϑα τις, ἡγώμεϑα δὲ τοῖς 
, -" -» φ -»" -“ Φ 

ὅσια πράττουσι γῆν μὲν πᾶσαν ἀσφαλῆ χῶρον εἶναι, 
2 3, 

ϑάλατταν δ᾽ εὔπορον οὐ πλέουσι μόνον. ἀλλὰ καὶ 302 
ὼ ΟΣ 93 ᾽ νεῖν πειρωμένοις.“ ἀεὶ γὰρ τοὺς λόγους ἀνέπαυεν 

ἣ Ἁ ων ; 

ἐς τὰ χρηστὰ τῶν παραγγελμάτων. 
ΧΥΠ͵ ᾿Ἐμφιλοσοφήσας δὲ τῇ Σικελίᾳ χρόνον, ὃς ἀπο- 

τ χρῶσαν αὐτῷ σπουδὴν εἶχεν, ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐκο- 
μίξετο περὶ ἀρχτούρου ἐπιτολάς. ἀλύπου δὲ τοῦ 
πλοῦ γενομένου κατασχὼν ἐς Δευκάδα  «ἀποβῶμεν““ 
ἔφη «τῆς νεὼς ταύτης. οὐ γὰρ λῷον αὐτῇ ἐς ̓ 4χαίαν 

τι πλεῦσαι“. προσέχοντος δὲ οὐδενὸς τῷ λόγῳ πλὴν 
» , ὥ 3 

τῶν γιγνωσκόντων τὸν ἄνδρα, αὐτὸς μὲν ἐπὶ Δευ- 
καδίας νεὼς ὁμοῦ τοῖς βουλομένοις ξυμπλεῖν ἐς 4έ- 

χαιον κατέσχεν. ἡ δὲ ναῦς ἡ Συρακουσία κατέδυ 
ἐσπλέουσα τὸν Κρισαῖον κόλπον. 

ΧΊΧ “Μυηϑεὶς δ᾽ ᾿άϑήνησιν, ἐμύει δ᾽ αὐτὸν ἱεροφάν-- 
οι τῆς. ὃν αὐτὸς τῷ προτέρῳ ἐπεμαντεύσατο. ἐνέτυχε 

καὶ Ζημητρίῳ τῷ φιλοσόφῳ. μετὰ γὰρ τὸ Νέρωνος 
»"» - “5 - 3 βαλανεῖον καὶ ἃ ἐπ᾽ αὐτῷ εἶπε διῃτᾶτο ᾿4ϑήνησιν ὁ 

" 2 ε 
ΖΙημήτριος οὕτω γενναίως. ὡς μηδὲ τὸν χρόνον. ὃν 
Νέρων περὶ τοὺς ἀγῶνας ὕβριζεν, ἐξελϑεῖν τῆς Ἐλ- 

’ -" ΄, λάδος. ἐκεῖνος καὶ Μουσωνίῳ ἔφασκεν ἐντετυχηκέ- 
᾿ Ἁ 3 ᾿Ὶ , Ἁ " 

ναι περὶ τὸν ᾿Ισϑμον δεδεμένῳ τε καὶ κεκελευσμένῳ 
» ΄ Ἁ 

ὀρύττειν, καὶ αὐτὸς μὲν ἐπευφημῆσαι τὰ εἰκότα, τὸν 
χτὶ γοῦν » ΄ ΤῸ ’ - » δὲ ἔχεσθαι τῆς σμινύης καὶ ἐρρωμένως τῇ γῇ ἐμ- 

, 3 2 “ » Ξς 

80 βάλλειν. ἀνακύψαντα δὲ .«λυπῶ σε΄΄, φάναι ,.ὦ “1η- 
΄ ΄ -» Α 

μήτριε. τὸν ᾿Ισϑμὸν ὀρύττων τῇ Ἑλλάδι; εἰ δὲ 
Ἁ -»" ’ ᾿ Ω᾽ ’ »γ, Ἢ 

καὶ κιϑαρωδοῦντα μὲ εἶδες. ὥσπερ Νέρωνα, τί ἂν 

το σι 



.. 
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ἔπαϑες ; ““ καὶ ἐάσϑω τὰ Μουσωνίου πλείω ὄντα καὶ 
ϑαυμασιώτερα. ὡς μὴ δοκοίην ϑοασύνεσθϑαι πρὸς 
τὸν ἀμελῶς αὐτὰ εἰπόντα. 

Χειμάσας δ᾽ ὁ ᾿Δπολλώνιος ἐν τοῖς ᾿Ελληνικοῖς 
ἱεροῖς πᾶσιν εἴχετο τῆς ἐπ᾿ Αἰγύπτου ὁδοῦ περὶ ἔαρ. 
πολλὰ μὲν ἐπιπλήξας. πολλὰ δὲ συμβουλεύσας ταῖς 
πόλεσι, πολλῶν δὲ ἐς ἔπαινον καταστάς, οὐδὲ γὰρ 
ἐπαίνου ἀπείχετο, ὁπότε τι ὑγιῶς πράσσοιτο. κατα- 

808 βὰς δὲ ἐς Πειραιᾶ ναὺς μέν τις ὥρμει πρὸς ἱστίοις 
οὖσα καὶ ἐς Ἰωνίαν ἀφήσουσα. ὁ δ᾽ ἔμπορος οὐ ξυν- 
εχώρει ἐμβαίνειν. ἰδιόστολον γὰρ αὐτὴν ἄγειν. ἐρο- 
μένου δὲ τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου ..τίς ὁ φόρτος :“΄ ..«ϑεῶν““ 
ἔφη ..«ἀγάλματα ἀπάγω ἐς Ἰωνίαν, τὰ μὲν χρυσοῦ 
χαὶ λέϑου. τὰ δὲ ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ“.  ἵδρυσό- 
μενος ἢ τέ; ““. .ἀποδωσόμενος““ ἔφη ..τοῖς βουλομέ- 
νοις ἱδρύεσθαι.“ ..δέδιας οὖν. ὦ λῷστε, μὴ συλή- 
σώμεν τὰ ἀγάλματα ἐν τῇ νηΐ; ..οὐ τοῦτος“ ἔφη 
δέδια. τὸ δὲ πλείοσι ξυμπλεῖν αὐτὰ καὶ ὁμιλίας 
ἀναπίμπλασϑαι φαύλου διαίτης τε. ὁπόση ναυτική. 
δεινὸν ἡγοῦμαι“. «καὶ μήν. ὦ βέλτιστε“, εἶπε ..δο- 
κεῖς γάρ μοί τις ᾿4ϑηναῖος εἶναι. τὰς ναῦς. αἷς ἐπὶ 

τοὺς βαρβάρους ἐχρήσασϑε. καίτοι ναυτικῆς ἀταξίας 
ἐμπεπλησμένας ἐνέβαινον οἱ ϑεοὶ ξὺν ὑωῖν καὶ οὐκ 
ὥοντο ὑφ᾽ ὑμῶν χραίνεσϑαι, σὺ δὲ ἀμαϑῶς οὕτως 
ἀπωϑῇ τῆς νεὼς φιλοσόφους ἄνδρας. οἷς μάλιστα οἵ 
ϑεοὶ χαίρουσι καὶ ταῦτα ἐμπορίαν τοὺς ϑεοὺς πε- 
ποιημένος; ἡ δὲ ἀγαλματοποιία ἡ ἀρχαία οὐ τοῦτο 
ἔπραττεν, οὐδὲ περιήεσαν τὰς πόλεις ἀποδιδόμενοι 
τοὺς ϑεούς. ἀλλ᾽ ἀπάγοντες μόνον τὰς αὑτῶν χεῖρας 
καὶ ὄργανα λιϑουργὰ καὶ ἐλεφαντουργὰ ὕλην τε 

ᾧ , 3 ᾿ ᾽ 2 » - δ » ᾿ 
παρατιϑέμενοι ἀργὸν ἐν αὐτοῖς τοῖς ἱεροῖς τὰς δη- 

-" λ 

μιουργίας ἐποιοῦντο. σὺ δ᾽ ὥσπερ τὰ Ὑρκχανικά τε 
155 
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καὶ Σκυϑικα, ἀπείη: δὲ εἰπεῖν τίνα, οὕτω τοὺς ϑεοὺς 
ἐς τοὺς λιμένας τε χαὶ τὰς ἀγορὰς ἄγων οὐδὲν οἴει 

ἀσεβὲς πράττειν; καὶ μὴν καὶ σπερμολογοῦσιν ἔνιοι 
- ᾽ ͵ 7 ͵ » ͵ ΠῚ ΄ 

τῶν ἀνϑρώπων ἐξαψάμενοί τι Ζήμητρος ἡ Διονυ-- 
᾿ ὃς Ἐ- .- ε 

σου ἄγαλμα καὶ τρέφεσϑαί φασιν ὑπὸ τῶν ϑεῶν, οὗς 
, ᾿ ᾽ 3 ᾿ δ: ᾿ ᾿ ι ᾽ 

φέρουσι, τὸ δ᾽ αὐτοὺς σιτεῖσϑαι τοὺς ϑεους καὶ μηδ 
΄ “ -» ᾽ ΄ " ᾿ ἐμπίπλασϑαι τούτου. δεινῆς ἐμπορίας. εἴποιμι δ᾽ ἂν 

καὶ ἀνοίας, εἰ μηδὲν ἐκ τούτου δέδοικας.“ τοιαῦτα 
ἐπιπλήξας ἐπὶ νεὼς ἑτέρας ἔπλει. 

σι 

ἐς τὴν γῆν ἐρείσας μετεπήδησεν ἐς τὴν ναῦν τὴν 
πλησίον ---- ἐκήρυττε δ᾽ ἡ ναῦς ἐς Ῥόδον --- καὶ οἵ 

Ξ: »"» 

ἑταῖροι δὲ μετεπήδων οὐδὲν εἰπόντες. ἐφιλοσοφεῖτο. 
γὰρ αὐτοῖς μάλιστα τὸ ἕπεσϑαι λέγοντί τε καὶ πράτ- 

5 

τοντι. εὐφόρῳ δὲ περαιωϑεὶς πνεύματι τάδε ἐσπού- 
δασεν ἐν τῇ Ῥόδῳ προσιόντα αὐτὸν τῷ τοῦ Κολοσ- 
σοῦ ἀγάλματι ἤρετο ὁ Ζάμις. τί ἡγοῖτο ἐκείνου 

"" 5 " -» ς » 

μεῖξον; ὁ δὲ εἶπεν᾽ ἄνδρα φιλοσοφοῦντα ὑγιῶς τε , Σ ε ϊ 
καὶ ἀδόλως“΄. ἐπεχωρίαξε τότε τῇ Ῥόδῳ Κάνος αὐ- 

΄ τι "»» ᾿ 3 ͵ 2 , ᾿ 3 

ητ ἄρι ἀν ν . κα- λητῆς. ὃς ἄριστα ὃ ϑροωώπων ἐδόκει αὐλεῖν. κα 
3 3 ΄, , 

λέσας οὖν αὐτὸν ..τίέ“΄ ἔφη ..ὁ αὐλητὴς ἐργάξεται ; “΄ 
- Ξ ΟὩ’ Ἧ ἐσ. " ΄ Α 

πᾶν“, εἶπεν ,«ὅπερ ἂν ὁ ἀκροατὴς βούληται. «καὶ 
)] ΡΩ » 3 - ὧν Γ 

μὴν πολλοὶ“ ἔφη ..τῶν ἀκροωμένων πλουτεῖν βού- 
-» 5 » ἐ 

λονται μᾶλλον ἢ αὐλοῦ ἀκούειν᾽ πλουσίους οὖν 
ε Ὕ -» » 

855 ἀποφαίνεις. οὖς ἂν ἐπιϑυμοῦντας τούτου αἴσϑῃ ; 
δ - ς(ς ΕΥ̓ ᾿ ς ᾽ λ ΄ ΕΣ , δ᾽ ξ ᾽ 13 οὐδαμῶς“, εἶπεν ,«ὡς ἐβουλόμην ἄν““. ..τί δ᾽ ; εὐει 

τὸν , ᾿ -» ᾽ -» ᾿ 
δεῖς ἐργάξῃ τοὺς νέους τῶν ἀκροατῶν ; ἐπειδὴ καλοὶ 

΄ δι ΄ Α τι ΄ 3 ᾿, (ς 
βούλονται δοκεῖν πάντες. περὶ οὺς νεότης ἑἕστίέν"". 

οὐδὲ τοῦτο“ ἔφη ..καίτοι πλεῖστον ἀφροδίτης ἔχων 
- -(ς{ 5 53 ε 2 

80 ἐν τῷ αὐλῷ“΄. «τὶ οὖν ἐστιν.“ εἶπεν ..ὃ τὸν ἀκροα- 
» 35 «9 

τὴν ἡγῇ βούλεσϑαι;““ ..τί δὲ ἄλλο γε’, ἡ δ᾽ ὁ Κάνος 
Ἥ , ΄, 3 - 

»» τὸν λυπούμενον μὲν κοιμίζεσϑαι αὐτῷ τὴν λύπην 

μ᾿ σι 

2 ς 

Καταπλεύσας δὲ ἐς τὴν Χίον, καὶ μηδὲ τὸν πόδα 304 
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᾿ Ἁ -" 9 -" » Ἀ , Γ ’ - »- 

ὑπὸ τοῦ αὐλοῦ. τὸν δὲ χαίροντα ἱλαρώτερον ἑαυτοῦ 
χ ᾿ ΚΕ ΤΕΣ ΄ ᾿ ᾿ 

γίγνεσθαι, τὸν δὲ ἐρῶντα ϑερμότερον. τὸν δὲ φιλο- 
ϑύτην ἐνθεώτερόν τε καὶ ὑμνώδη :““ «τοῦτο οὖν“. 
ἔφη ..ὦ Κάνε. πότερον αὐτὸς ἐργάζεται ὁ αὐλὸς διὰ 

“ 2 ’ 

τὸ χρυσοῦ τὲ καὶ ὀρειχάλκου καὶ ἐλάφων κνήμης 
Ξ Ἴ -Ξ 

ξυγκεῖσϑαι."οἵ δὲ καὶ ὄνων. ἢ ἕτερόν ἐστιν. ὃ ταῦτα 
δύ ἔξ 66 δ, ἐς: ἃ 14 2 ΄ ΡΩΝ 
ὑναται;“. ἕτερον“ ἔφη ..«ὦ ᾽᾿Δ4πολλώνιε. ἡ γὰρ μου- 

Ἁ ΄ Ἁ 3 Ἁ 3 , 

σικὴ καὶ οἵ τρόποι καὶ τὸ ἀναμὶξ καὶ τὸ εὐμετάβολον 
τῆς αὐλήσεως καὶ τὰ τῶν ἁρμονιῶν ἤϑη. ταῦτα τοὺς 

ς ΄ - 

ἀκροωμένους ἁρμόττει καὶ τὰς ψυχὰς ἐργάξεται σφῶν. 
ὁποίας βούλονται. οΚῳυνῆκα““ ἔφη ..ὦ Κάνε. ὃ τι 
σοι ἡ τέχνη πράττει᾽ τὸ γὰρ ποικίλον αὐτῆς καὶ τὸ 
ἐς πάντας τρόπους. τοῦτο ἐξασκεῖς τε καὶ παρέχεις 
τοῖς παρὰ σὲ φοιτῶσιν. ἐμοὶ δὲ πρὸς τοῖς ὑπὸ σοῦ 

, ψν τ» ἀνα ἘΕΡΕ ον ᾿Ξ . - 
εἰρημένοις καὶ ἑτέρων δοκεῖ ὁ αὐλὸς δεῖσθαι" τῆς 

" 2 δ , ἊΝ 9 20ὅ τε εὐπνοίας καὶ τῆς εὐστομίας καὶ τοῦ εὔχειρα εἶναι 
ν᾽ 3 -»" Ε) Ν Ε ᾿ “1: Ἁ Α 

τὸν αὐλοῦντα. ἔστι δὲ εὔπνοια μέν. ἣν τορὸν καὶ 
λευκὸν ἢ τὸ πνεῦμα χαὶ μὴ ἐπιχτυπῇ ἡ φάρυγξ. 

χ - , 2 , ; .Ὶ 
τουτὶ γὰρ ἔοικε φϑόγγῳ ἀἁμούσῳ. εὐστομία δέ. ἣν 
τὰ χείλη ἐνθέμενα τὴν τοῦ αὐλοῦ γλῶτταν μὴ πιμ- 

» 3 » 

πραμένου τοῦ προσώπου αὐλῇ. τὸν δὲ εὔχειρα αὖ- 
Ἁ -“Ἢ - ΄ 

λητὴν πολλοῦ ἡγοῦμαι ἄξιον. ἣν μήτε ὁ καρπὸς ἀπα- 
, 3 ΄ ΄ ’ -ι ᾿᾿ 

γορεύῃ ἀνακλώμενος μὴτὲε οὗ δάκτυλοι βραδεῖς σιν 
ἐπιπέτεσϑαι τοῖς φϑόγγοις. καὶ γὰρ τὸ ταχέως μετα- 
2 5 “ 2 ΄ Η ᾿ Ε "Ὧν: ἌΣ Σ 

βάλλειν ἐκ τρόπου ἐς τρόπον περὶ τοὺς εὔχειρας ἔστι 

μᾶλλον. εἰ δὴ ταῦτα πάντα παρέχεις. ϑαρρῶν αὔλει., 
ὦ Κάνε, μετὰ σοῦ γὰρ ἡ Εὐτέρπη ἔσται.“ ἐτύγχανέ 
τι καὶ μειράκιον νεόσπλουτόν τε καὶ ἀπαίδευτον οἶκρ- 
δομούμενον οἰκίαν τινὰ ἐν τῇ Ῥόδῳ καὶ ξυμφέρον 
ἐς αὐτὴν γραφάς τε ποικίλας καὶ λέϑους ἐξ ἁπάν- 
τῶν ἐθνῶν. ἤφετο οὖν αὐτό, ὁπόσα χρήματα εἴη ἐς 
διδασκάλους τε καὶ παιδείαν ἀνηλωκός" ὁ δὲ «οὐδὲ 

94 
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20 

τῷ σι 
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δραχμήν““ εἶπεν. ..ἐς δὲ τὴν οἰκίαν πόσα“ ..δώ- 
δεχα ἔφη ..τάλαντα, προσαναλώσαιμι δ᾽ ἂν καὶ 
ἕτερα τοσαῦτα““. ..τί δ᾽ “εἶπεν .,.ἡ οἰκία βούλεταί 
σοι; .«δέαιτα ἔφη ..λαμπρὰ ἔσται τῷ σώματι, καὶ 
γὰρ δρόμοι ἐν αὐτῇ καὶ ἄλση καὶ ὀλίγα ἐς ἀγορὰν 
βαδιοῦμαι καὶ προσεροῦσέί μὲ οἵ ἐσιόντες ἥδιον, 
ὥσπερ ἐς ἱερὸν φοιτῶντες.“ ..«ζηλωτότεροι δὲ" εἶπεν 
οὗ ἄνϑρωποι πότερον δι᾽ αὐτούς εἰσιν ἢ διὰ τὰ 
περὶ αὐτοὺς ὄντα ;““..διὰ τὸν πλοῦτον", εἶπε, .υτὰ 
γὰρ χρήματα πλεῖστον ἰσχύει“. »χρημάτων δος, 
ἔφη ..ὦ μειράκιον, ἀμείνων φύλαξ πότερον ὁ πεπαι- 
δευμένος ἔσται ἢ ὁ ἀπαίδευτος :““ ἐπεὶ δὲ ἐσιώπησε, 

δοκεῖς μοι’, εἶπε .«μειράκιον, οὐ σὺ τὴν οἰκίαν, 
ἀλλὰ σὲ ἡ οἰκία κεκτῆσϑαι. ἐγὼ δὲ ἐς ἱερὸν παρελ- 

οϑὼν πολλῷ ἂν ἥδιον ἐν αὐτῷ μικρῷ ὄντι ἄγαλμα 
ἐλέφαντός τε καὶ χρυσοῦ ἴδοιμι ἢ ἐν μεγάλῳ κερα- 

ΧΧΠΙῚ μεοῦν τε καὶ φαῦλον.“ νεανίαν δὲ ἰδὼν πέονα καὶ 306 
φρονοῦντα ἐπὶ τῷ πλεῖστα μὲν ἀνθρώπων ἐσϑέειν. 
πλεῖστον δὲ οἶνον πένειν ἀλλ᾽ ἡ σὺ“ ἔφη ..τυγχά- 

30 νει ὧν ὁ ῬΘαΘΑ τ: καὶ ϑυῶ γε εἶπεν 
οοὐπὲρ τούτου“ υτί οὖν“ ἔφη ..,ἀπολέλαυκας τῆς 

βορᾶς ταύτης ;““ ..τὸ ϑαυμάξεσϑαί με καὶ ἀποβλέπε- 
σϑαι᾿ καὶ γὰρ τὸν Ἡρακλέα ἴσως ἀκούεις, ὡς καὶ 
τὰ σιτία αὐτοῦ παραπλησίως τοῖς ἄϑλοις ἤδετο““ 

95, «Ηρακλέους““ ἔφη «ὄντος σοῦ δὲ τίς, ὦ κάϑαρμα, 
ἀρετή; τὸ γὰρ περίβλεπτον ἐν μόνῳ λείπεταί σοι τῷ 
ῥαγὴήναι“" 

ΧΧΙΥ Τοιάδε μὲν αὐτῷ τὰ ἐν τῇ Ῥόδῳ, τὰ δὲ ἐν τῇ 
᾿Δλεξανδρείᾳ, ἐπειδὴ ἐσέπλευσεν᾽ ἡ ̓4λεξάνδρεια καὶ 

80 ἀπόντος μὲν αὐτοῦ ἤρα καὶ ἐπόϑουν τὸν ᾿“πολλώ- 
νιον, ὡς εἷς ἕνα. καὶ ἡ «Αἴγυπτος δὲ ἡ ἄνω μεστοὶ 
ϑεολογίας ὄντες καὶ φοιτῆσαι αὐτὸν ἐς τὰ ἤϑη τὰ 

σι 

1 ς 

" οι 
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αὑτῶν ηὔχοντο, ἅτε γὰρ πολλῶν ἀφικνουμένων μὲν 
ἐνθένδε ἐς Αἴγυπτον. πολλῶν δὲ ἐπιμιγνύντων δεῦρο 
ἐξ Αἰγύπτου ἤδετό τε παρ᾽ αὐτοῖς ᾿Δἀπολλώνιος καὶ 
τὰ ὦτα ἐς αὐτὸν Αἰγυπτίοις ὀρθὰ ἦν᾽ προϊόντα γέ 
τοι ἀπὸ τῆς νεὼς ἐς τὸ ἄστυ ϑεῷ ἴσα ἀπέβλεπον καὶ 
διεχώρουν τῶν στενωπῶν, ὥσπερ τοῖς φέρουσι τὰ 
ἱερά. παραπεμπομένου δὲ αὐτοῦ μᾶλλον ἢ οἵ τῶν 
ἐθνῶν ἡγεμόνες, ἄνδρες ἤγοντο τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ 
δώδεκα λῃσταὶ τὴν αἰτίαν, ὁ δὲ ἐς αὐτοὺς ἰδὼν ..οὐ 
πάντες.“ εἶπεν ..ὁ δεῖνα γὰρ καταψευσϑεὶς ἄπεισι“. 
καὶ πρὸς τοὺς δημίους, ὑφ᾽ ὧν ἤγοντο, ὑφεῖναι“" 
ἔφη ..«κελεύω τοῦ δρόμου καὶ σχολαιότερον ἥκειν ἐπὶ 
τὸ ὄρυγμα ὕστατον τε ἀποχτεῖναι τοῦτον, μετέχει 

901 γὰρ οὐδὲν τῆς αἰτιάσεως. ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε ὅσι᾿ ἂν 
πράττοιτε φειδόμενοι τούτων βραχὺ μέρος ἡμέρας. 
οὖς λῷον ἦν μηδ᾽ ἀποκτείνειν" ““ καὶ ἅμα ἐνδιέτρι-- 
βεν οἷς ἔλεγεν, οὐκ εἰωϑὸς ἑαυτῷ ἀποτείνων μῆκος. 
τί δ᾽ αὐτῷ ἐνόει τοῦτο, αὐτίκα ἐδείχϑη᾽ ὀχτὼ γὰρ 
ἤδη ἀποτετμημένων τὰς κεφαλὰς ἱππεὺς ἐλαύνων 
ἐπὶ τὸ ὄρυγμα ..Φαρίωνος““ ἐβόα .. φείσασθε“, μὴ 
γὰρ εἶναι λῃστὴν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ μὲν κατεψεῦ- 
σϑαι δέει τοῦ στρεβλώσεσϑαι, βασανισϑέντων δὲ ἑτέ- 
ρῶν χρηστὸν ὡμολογῆσϑαι ἄνδρα. ἐῶ τὸ πήδημα 
τῆς Αἰγύπτου καὶ ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἐκρότησαν καὶ ἄλ- 
λῶς ϑαυμαστικοὶ ὄντες. ἀνελθόντι δὲ αὐτῷ ἐς τὸ 
ἱερὸν ὁ μὲν κόσμος ὁ περὶ αὐτὸ καὶ ὁ ἐφ᾽ ἑκάστῳ 
λόγος ϑεῖός τε ἐφαίνετο καὶ κατὰ σοφίαν ξυντεϑείς. 

τὸ δὲ τῶν ταύρων αἷμα καὶ οἵ χῆνες καὶ ὁπόσα 
ἐϑύετο, οὐκ ἐπήνει τὰ τοιάδε. οὐδὲ ἐς δαῖτας ϑεῶν 
ἥγεν᾽ ἐρομένου δ᾽ αὐτὸν τοῦ ἱερέως, τί μαϑὼν οὐχ 
οὕτω ϑύοι, ..σὺ μὲν οὖν““ εἶπεν «ἀπόκριναί μοι μᾶλ-- 
λον, τί μαϑὼν οὕτω ϑύεις : “ εἰπόντος δὲ τοῦ ἱερέως 
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καὶ τίς οὕτω δεινός. ὡς διορϑοῦσϑαι τὰ Αἰγυ- 
πτίων :ἦ πᾶς“ ἔφη «σοφός. ἣν ἀπ᾿ ᾿Ινδῶν ἥκῃ. καὶ 
βοῦν“ ἔφη ..«ἀπανϑρακιῶ τήμερον καὶ κοινώνει τοῦ 
καπνοῦ ἡμῖν, οὐ γὰρ ἀχϑέσῃ περὶ τῆς μοίρας. εἰ 308 
κἀκείνην οἱ ϑεοὶ δαίσονται. τηκομένου δὲ τοῦ 
πλάσματος ,.ὅρας, ἔφη ..τὰ ἱερά“. «ποῖα: εἶπεν ὁ 
Αἰγύπτιος ..«ὁρῶ γὰρ οὐδὲν ἐνθάδε.“ ὁ δὲ ᾿᾽4πολ- 
λώνιος ..οἱ δὲ Ἰαμέδαι εἶπε. καὶ οἱ Τελλιάδαι καὶ 
οἱ Κλυτιάδαι καὶ τὸ τῶν Μελαμποδιδῶν μαντεῖον 
ἑλήρησαν. ὦ λῷστε. τοσαῦτα μὲν περὶ πυρὸς εἰπόν- 
τὲς. τοσαύτας δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ ξυλλεξάμενοι φήμας; ἢ 
τὸ μὲν ἀπὸ τῆς πεύκης πῦρ καὶ τὸ ἀπό τῆς κέδρου 
μαντικὸν ἡγῇ καὶ ἱκανὸν δηλῶσαί τι, τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ 
πιοτάτου τε καὶ καϑαρωτάτου δακρύου καόμενον οὐ 
πολλῷ αἱρετώτερον; εἰ δ᾽ ἐμπύρου σοφίας ἦσϑα 
εὐξύνετος. εἶδες ἂν καὶ ἐν τῷ τοῦ ἡλίου κύκλῳ πολλὰ 

ΧΧΥῚ δηλούμενα. ὁπότε ἀνίσχει.“ τούτοις ἐπέκοπτε τὸν 
Αἰγύπτιον ὡς ἀμαϑὴ τῶν ϑείων. προσκειμένης δὲ 
τῆς 4λεξανδρείας ἵπποις καὶ ξυμφοιτώσης μὲν ἐς 

20 τὸν ἱππόδρομον ἐπὶ τῇ ϑέᾳ ταύτῃ, μιαιφονούντων 
ὃὲ ἀλλήλους ἐπίπληξιν ὑπὲρ τούτων ἐποιεῖτο, καὶ 
παρελϑὼν ἐς τὸ ἱερὸν »ποῖδ, ἔφη ..παρατενεῖτε ἀπο- 
ϑνήσκοντες οὐχ ὑπὲρ τέκνων οὐδὲ ἱερῶν. ἀλλ᾽ ὡς 
χραίνοιτε μὲν τὰ ἱερὰ λύϑρου μεστοὶ ἐς ταῦτα ἥκον- 

9 τες. φϑείροισϑε δὲ ἔσω τείχους ; καὶ Τροίαν μέν. ὡς 
ἔοικεν. ἵππος εἷς διεπόρϑησεν, ὃν ἐσοφίσαντο οἱ 3209 
᾿Δχαιοὶ τότε, ἐφ᾽ ὑμᾶς δὲ ἄρματα ἔξευκται καὶ ἵπποι. 
δι᾿ οὖς οὐκ ἔστιν ὑμῖν εὐηνίως ξῆν᾽ ἀπόλλυσϑε 
γοῦν οὐχ ὑπὸ ᾿Δτρειδῶν. οὐδ᾽ ὑπὸ Αἰακιδῶν, ἀλλ᾽ 

80 ὑπ᾽ ἀλλήλων. ὃ μηδ᾽ οἱ Τρῶες ἐν τῇ μέϑῃ. κατὰ 
μὲν οὖν τὴν Ὀλυμπίαν. οὗ πάλης καὶ πυγμῆς καὶ 
τοῦ παγκρατιάξειν άϑλα, οὐδεὶς ὑπὲρ ἀϑλητῶν ἀπέ- 
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ϑανεν ἴσως καὶ ξυγγνώμης ὑπαρχούσης. εἴ τις ὑπερ- 
ἰν Ἷ ς , 

σπουδάζοι περὶ τὸ ὁμόφυλον. ὑπὲρ δὲ ἵππων ἐν- 
ταῦϑα γυμνὰ μὲν ὑμῖν ἐπ᾽ ἀλλήλους ξίφη. βολαὶ δὲ 
ἕτοιμοι λίϑων. πῦρ δὲ ἐπὶ τὴν τοιαύτην πόλιν, ἔνϑα 

΄ Α ΄ 2 ’ Α 3 ’ 

οἰμωγή τε καὶ υβρις ὁλλυντῶν τε παν ὀὁλλυμὲ- 

νῶν, ῥέει δ᾽ αἵματι γαῖα. αἰδέσϑητε τὸν κοινὸν 
- ΄ -» ᾿ 3 . ᾽ Ἄτ. 7 

τῆς 4ἰγύπτου κρατῆρα Νεῖλον. ἀλλα τί Νείλον μνη- 
΄ ΄ Ἶ ᾽ ’, 

μονεύωῳ πρὸς ἀνθρώπους αἵματος ἀναβάσεις διαμε- 
τροῦντας μᾶλλον ἢ ὕδατος :““ καὶ πλείω ἐς τὴν ἐπί- 
πληξιν ταύτην διελέχϑη ἕτερα. ὡς διδάσκει ὁ 4άμις. 10 

Οὐεσπασιανοῦ δὲ τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν περι- ΧΧΥῚΙ 
νοοῦντος περὶ τὰ ὅμορα τῇ Δ4ἰγύπτῳ ἔϑνη καὶ προ- 
χωφοῦντος ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον “ίωνες μὲν καὶ Εὐ- 
φρᾶται. περὶ ὧν μικρὸν ὕστερον εἰρήσεται. χαίρειν 
παρεκελεύοντο᾽ μετὰ γὰρ τὸν πρῶτον αὐτοκράτορα, 
ὑφ᾽ οὗ τὰ Ῥωμαίων διεκοσμήϑη. τυραννίδες οὕτω 

210 χαλεπαὶ ἴσχυσαν ἐπὶ πεντήκοντα ἔτη. ὡς μηδὲ 

᾽ν. δ 

" Ἷ 

Κλαύδιον τὰ μέσα τούτων τρισκαίδεκα ἄρξαντα χρη- 
στὸν δόξαι" καίτοι πεντηκοντούτης μὲν ἐς τὸ ἄρχειν 
παρῆλθεν; ὅτε νοῦς μάλιστα ὑγιαίνει ἀνθρώπων. 
παιδείας δὲ ξυμπάσης ἐδόκει ἐρᾶν ἀλλὰ κἀκεῖνος 
τηλικόσδε ὧν πολλὰ μειρακιώδη ἔπαϑε καὶ μηλόβο- 
τον. γυναίοις τὴν ἀρχὴν ἀνῆκεν. ὑφ᾽ ὧν οὕτω δαᾳ- 
ϑύμως ἀπέϑανεν. ὡς καίτοι προγιγνώσκων. ἃ ἔμελλε 
πείσεσθαι. μηδ᾽ ἃ προήδει. φυλάξασϑαι. ᾿Δ4πολλώ- 
γνιος δὲ παραπλησίως μὲν Εὐφράτῃ καὶ Δίωνι περὶ 
τούτων ἔχαιρε. μελέτην δ᾽ αὐτὰ οὐκ ἐποιεῖτο ἐς πάν-- 
τας ῥητορικωτέραν ἡγούμενος τὴν τοιάνδε ἰδέαν τοῦ 
λόγου. προσιόντι δὲ τῷ αὐτοκράτορι τὰ μὲν ἱερὰ πρὸ 
πυλῶν ἀπήντα καὶ τὰ τῆς 4ἰγύπτου τέλη καὶ οἵ νο- 
μοί, καϑ΄ οὖς Αἴγυπτος τέτμηται. φιλόσοφοί τε 
ὡσαύτως καὶ σοφία πᾶσα, ὁ δὲ ᾿Ζ4πολλώνιος οὐδὲν" 
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ἐπολυπραγμόνει τούτων, ἀλλὰ ἐσπούδαξεν ἐν τῷ 
ἱερῶ. διαλεχϑεὶς δὲ ὁ αὐτοκράτωρ γενναῖα τε καὶ 
ἥμερα καὶ διελϑὼν λόγον οὐ μακρὸν »Ἐπιδημεῖ"" ἔφη 
ὁ Τυανεύς :“" »οναὶ" ἔφασαν βελτίους γε ἡμᾶς ἐρ- 

γασάμενος“. πῶς ἂν οὖν ξυγγενοιτο ἡμῖν ,““ ἔφη 

σφόδρα γὰρ δέομαι τοῦ ἀνδρός“. ..ἐντεύξεταί σοι 
περὶ τὸ ἱερόν.“ ὁ Δίων εἶπε «πρὸς ἐμὲ γὰρ δεῦρο 
ἥκοντα ὡμολόγει ταῦτα“. ἴωμεν“, ἔφη ὁ βασιλεὺς 

Γ Ἁ " »-" ἕ Α 3 Α 

οπροσευξόμενοι μὲν τοῖς ϑεοῖς, ξυνεσόμενοι δὲ ἀνδρὶ 
γενναίῳ." ἐντεῦϑεν ἀνέφυ λόγος, ὡς ἐνθύμιος μὲν 
αὐτῷ ἡ ἀρχὴ γένοιτο πολιορκοῦντι τὰ Σόλυμα. με- 

ἐρ Α Ἁ 3 ν ς Α - ΄ 

ταπέμποιτο δὲ τὸν “΄πολλώνιον ὑπὲρ βουλῆς τουτῶων. 

ὁ δὲ παραιτοῖτο ἥκειν ἐς γῆν. ἣν ἐμίαναν οἵ ἐν αὐτῇ 
οἰκοῦντες οἷς τε ἔδρασαν οἷς τε ἔπαϑον᾽ ὅϑεν αὐτὸς 211 
᾽ »" ᾽ " ᾿ κ 2 ᾿ , Ἵ 

15 ἐλϑεῖν ἐς Αἴγυπτον τὴν μὲν ἀρχὴν κεκτημένος, δια- 
ΧΧΥΠΙΙ λεξόμενος δὲ τῷ ἀνδρὶ ὁπόσα δηλώσω" ϑύσας γὰρ 

καὶ οὔπω χρηματίσας κατ᾽ ἀξίαν ταῖς πόλεσι προσ- 
εἴπε τὸν ᾿Δπολλώνιον καὶ ὥσπερ εὐχόμενος αὐτῷ 

“ποίησόν με ἔφη ..βασιλέα. ὃ δὲ ,,ἐποίησα“" 
ο, εἶπεν". ἤδη γὰρ εὐξάμενος βασιλέα δίκαιόν τε καὶ 
γενναῖον καὶ σώφρονα καὶ πολιᾷ κεκοσμημένον καὶ 
πατέρα παίδων γνησίων. σὲ δήπου παρὰ τῶν ϑεῶν 
ἤτουν ἐγώ.“ ὑπερησϑεὶς δὲ τούτοις ὁ βασιλεύς, καὶ 
γὰρ ἐβόησε τὸ ἐν τῷ ἱερῶ πλῆϑος ξυντιϑέμενοι τῷ 

΄ ΄ ΄ 

350 λόγῳ, ..τί σοιζ΄ ἔφη... Νέρωνος ἀρχὴ ἐφαίνετο ;“΄ 
ὁ ᾿4πολλώνιος »Νέρων"" εἶπε »κυϑάραν μὲν ἴσως 
ἤδει ἀρμόττεσϑοι, τὴν δὲ ἀρχὴν ἤσχυνεν ἀνέσει καὶ 
ἐπιτάσει." ἡξύμμεξρον ΩΣ ἔφη »κελεύεις εἶναι 

τὸν ἄρχοντα: ““.«οὐκ ἐγώ“΄, εἶπε ..ϑεὸς δὲ τὴν ἰσό-- 

80 τήτα μεσότητα ὁρισάμενος. ἀγαϑοὶ δὲ τούτων ξύμ- 
βουλοι καὶ οἵδε οἵ ἄνδρες“ τὸν Δίωνα δείξας καὶ 

τὸν Εὐφράτην μήπω αὐτῷ ἐς διαφορὰν ἥκοντα. τότε 

Ἷ 
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δὴ ἀνασχὼν ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας .««ὦ Ζεῦ“ ΣἼἔφη 
Ἔν ἘΥΡΊΡΣΣΝ ὁ" "- Ἁ Ἁ 32) 

“σοφῶν μὲν ἐγὼ ἄρχοιμι, σοφοὶ δὲ ἐμοῦ.“ καὶ ἐπι- 
στρέψας ἑαυτὸν ἐς τοὺς Αἰγυπτίους .««ἀρύσασϑε“". 
εἶπεν οὧὡς Νείλου καὶ ἐμοῦ.“ ἡ μὲν δὴ Αἴγυπτος ΧΧΙΧ 
ὧδε ἀνέσχεν ἀπειρηκότες ἤδη δι᾽ ἃ ἐπιέζοντο. κατ- 5 
ιὼν δὲ τοῦ ἱεροῦ ξυνῆψε τῷ ᾿4πολλωνίῳ τὴν χεῖρα 
καὶ παραγαγὼν αὐτὸν ἐς τὼ βασίλεια. .. ἴσως“ ἔφη 
»“μειρακιώδης ἐνίοις δοκῶ βασιλείας ἁπτόμενος περὶ 
ἔτος ἑξηκοστὸν τοῦ βίου δώσω οὖν ἀπολογίαν. ὡς 
ἀπολογοῖο ὑπὲρ ἐμοῦ τοῖς ἄλλοις ἐγὼ γὰρ πλούτου 
μὲν ἡττηϑεὶς οὐδὲ ἐν μειρακίῳ ποτὲ οἶδα. τὰς δὲ 
ἀρχάς τε καὶ λαμπρότητας. ὁπόσαι τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ 
προσήκουσιν. οὕτω σωφρόνως καὶ μετρίως διεϑέμην. 

15 ὡς μήτε ὑπέρφρων μήτ᾽ αὖ κατεπτηχὼς δόξαι, νεώ- 
τερα δὲ οὐδ᾽ ἐπὶ Νέρωνα ἐνεθϑυμήϑην, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 15 
τὴν ἀρχήν. εἰ καὶ μὴ κατὰ νόμους, παρ᾽ ἀνδρὸς γοῦν 
αὐτοκράτορος παραλαβὼν εἶχεν, ὑφιέμην αὐτῷ διὰ 
τὸν Κλαύδιον. ὃς ὕπατόν τε ἀπέδειξέ μὲ καὶ ξύμ- 
βουλον τῶν ἑαυτοῦ" καὶ νὴ τὴν ᾿ἀϑηνᾶν, ὁπότε Νέ- 
ρῶνα ἴδοιμι ἀσχημονοῦντα, δάκρυά μοι ἐξέπιπτεν : 
ἐνθυμουμένῳ τὸν Κλαύδιον, ὑφ᾽ οἵου καϑάρματος 597 
τὸ μέγιστον τῶν ἑαυτοῦ ἐκληρονομήϑη. ὁρῶν δὲ 
μηδ᾽ ὁπότε Νέρων ἐκποδὼν γέγονεν ἐπὶ τὸ λῷον 
μεϑιστάμενα τὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ οὕτως ἀτίμως 
τὴν ἀρχὴν πράττουσαν. ὡς ἐπὶ Βιτελίῳ κεῖσθαι. : 
ϑαρρῶν ἤδη ἐπ᾽ αὐτὴν εἶμι, πρῶτον μέν. ἐπειδὴ 
βούλομαι τοῖς ἀνθρώποις παρασχεῖν ἐμαυτὸν πολλοῦ 
ἄξιον. εἶτα, ἐπειδὴ πρὸς ἄνϑρωπον ὁ ἀγὼν ἔσται 
κραιπαλῶντα᾽ Βιτέλιος γὰρ μύρῳ μὲν λοῦται πλεῖον 
ἢ ἐγὼ ὕδατι, δοκεῖ δέ μοι καὶ ξίφει πληγεὶς μύρον 80 
ἐκδώσειν μᾶλλον ἢ αἷμα. οἴνῳ δὲ οἶνον ξυνάπτων 
μαίνεται, καὶ κυβεύει μὲν δεδιὼς μή τι αὐτὸν οἵ 
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πεττοὶ σφήλωσιν. ὑπὲρ δὲ ἀρχῆς ἀναρριπτεῖ παίζων, 
ἑταίραις δὲ ὑποκείμενος ἐπιϑόρνυται ταῖς γεγαμημέ- 
ναῖς ἡδίω φάσκων τὰ μετὰ κινδύνων ἐρωτικά. ἐῶ 
τὼ ἀσελγέστερα. ὡς μὴ τοιαῦτα ἐπὶ σοῦ λέγοιμι" 
μὴ δὴ περιίδοιμι Ῥωμαίους ὑπὸ τοιούτου ἀρχϑέν.- 
τας. ἀλλ᾽ ἡγεμόνας ποιούμενος τοὺς ϑεοὺς ἀνὴρ 
γιγνοίμην ἐμαυτῷ ὅμοιος᾽ ὅϑεν ἐκ σοῦ, ᾿Απολλώνιε, 
πεῖσμα ἐγὼ βάλλομαι, φασὶ γὰρ πλεῖστά σὲ τῶν 
ϑεῶν αἰσϑάνεσϑαι. καὶ ξύμβουλον ποιοῦμαί δε φρον- 
τίδων. ἐφ᾽ αἷς ἐστι γῆ καὶ ϑάλαττα, ἵν᾽ εἰ μὲν 
εὐμενῆ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν φαίνοιτο, πράττοιμι 
ταῦτα. εἰ δὲ ἐναντία καὶ μὴ πρὸς ἐμοῦ μηδὲ Ῥω- 
μαέων. μὴ ἐνοχλοίην τοὺς ϑεοὺς ἄκοντας.“ ἐπι- 
ϑειάσας δ᾽ ὁ ᾿Ἵπολλώνιος τῷ λόγῳ, »Ζεῦ"" ἔφη 
 Καπιτώλιε. σὲ γὰρ τῶν παρόντων πραγμάτων 518. 

βραβευτὴν οἶδα. φύλαττε σεαυτὸν μὲν τούτῳ, σεαυτῷ 

δὲ τοῦτον᾽ τὸν γὰρ νεών, ὃν χϑὲς ἄδικοι χεῖρες 
ἐνέπρησαν. τόνδε σοὶ τὸν ἄνδρα ἀναστῆσαι πέπρω- 
ται.“ ϑαυμάσαντος δὲ τοῦ βασιλέως τὸν λόγον 
αὐτὰ εἶπεν «αὐτὰ δηλώσει καὶ μηδὲν ἐμοῦ δέου, 
πέραινε δέ, ἃ ὀρϑῶς ἐβουλεύσω“. ξυμβεβήκει δὲ 
ἄρα κατὰ τὴν Ῥώμην “Ιομετιανὸν μὲν τὸν Οὐεσπα- 
σιανοῦ παῖδα παρατετάχϑαι πρὸς τὸν Βιτέλιον ὑπὲρ 
τῆς ἀρχῆς τοῦ πατρός. πολιορκέας δ᾽ αὐτὸν περι- 
σχούσης ἐν τῷ Καπιτωλίῳ τὸν μὲν διαπεφευγέναι 
τοὺς πολιορκοῦντας. τὸν νεὼν δ᾽ ἐμπεπρῆσϑαι καὶ 
τῷ ᾿Δ4πολλωνίῳ φαίνεσϑαι πολλῷ ϑᾶττον ἢ εἰ κατ᾽ 
“ϊγυπτον ἐπράττετο. τοσαῦτα σπουδάσαντες ὁ μὲν 
ἀπῆλϑε τοῦ βασιλέως εἰπὼν μὴ ξυγχωρεῖν αὐτῷ τὰ 
Ἰνδῶν πάτρια κατὰ μεσημβρίαν ἄλλο τι παρ᾽ ἃ ἐκεῖ-- 
νοι πράττουσι (πράττειν). ὁ δὲ ἀνέλαμπέ τε ἔτι μᾶλ- 
λον καὶ οὐ ξυνεχώρει τοῖς πράγμασι διαφεύγειν δαυ- 
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ὄ 2 3.-..ἐ - τόν, ἀλλ᾽ ὡς βεβαίων τε καὶ αὐτῷ καϑωμολογημένων 
9 

εἴχετο δι᾿ ἃ ἤκουσεν. 
τ Ὑππῃ , ᾿.Ὁ» 3.23, ι , Ε Τῇ δ᾽ υστεραίᾳ περὶ ὄρϑρον ἐπὶ τὰ βασίλεια ΧΧΧΤ 

» σὺ 9 ΄ “ ᾿ Ν , “» 

κῶν ὁ Απολλῶνιος ἤρετο τοὺς δορυφόρους. ὃ τι 

βασιλεὺς πράττοι. οἱ δὲ ἐγρηγορέναι τε αὐτὸν πάλαι 5 
᾿ Ξ ΄ Ἢ 

ἔφασαν καὶ πρὸς ἐπιστολαῖς εἶναι. καὶ ἀκούσας τοῦτο 
3 519 ᾿ Ἁ Ἁ Ἁ Ζ Γ ς 3 κ Ἅἤ “ὅ « 

ἀπηλϑεν εἰπὼν πρὸς τὸν Ζίαμιν ..0 ἄνηρ ἄρξει". 
Ϊ΄ " Α ι δ΄ Ἢ το Ὁ ΄ κ ᾿ 

ἐπανελθωῶν δὲ περὶ ἥλιον ἀνίσχοντα Ζίωνα μὲν καὶ 
3 ε - ’ 

Εὐφράτην ἐπὶ ϑύραις εὗρε καὶ περὶ τῆς ξυνουσίας 
φιλοτίμως ἐρωτῶσι διῆλθε τὴν ἀπολογίαν. ἣν τοῦ τὸ 

᾿᾽, Ἁ - - ΄ 2 ’ 

βασιλέως ἤκουσε, τὰς δὲ αὑτοῦ δόξας ἀπεσιώπησεν. 
ἐσκχληϑεὶς δὲ πρῶτος ..ὦ βασιλεῦ“΄. εἶπεν... Εὐφρά- 
της καὶ Δίων πάλαι σοι γνώριμοι ὄντες πρὸς ϑύραις 

- - ΄: 2 ὔ 

εἰσὶν οὐκ ἀφρόντιδες τῶν σῶν᾽ κάλει δὴ κἀκείνους 
᾿ » ςς 2 ΄ 

ἐς κοινὸν λόγον. σοφῶὼ γὰρ τῶ ἄνδρες". ..«ἀκλεί- 15 
στους“ ἔφη ..ϑύρας παρέχω σοφοῖς ἀνδράσι. σοὶ δὲ 

14 καὶ τὰ στέρνα ἀνεῶχϑαι δοκεῖ τἀμά΄΄. ἐπεὶ δὲ ΧΧΧΙτ 
2 ΄ οἰξας ᾿ - ἢ - ἘΦΞΓΣ ἐσεκλήϑησαν. .οὑπὲρ μὲν τῆς ἐμαυτοῦ διανοίας“, 
Ξ 3 ὧν 2 ΄ " 3 ,΄, 

εἶπεν ..ὦ ἀνδρες. ἀπολελόγημαι χϑὲς Απολλωνέίῳ 
- ΕῚ Ξ Ἶ , - 3 

τῷ γενναίῳ““. .«.ἠκούσαμεν“ ἡ δ᾽ ὁ Δίων ..τῆς ἀπο- 90 
ὩΒΕ Στ, τς ΄ χε ΟΣ 3 λογίας. καὶ νοῦν εἶχε. «τήμερον δὲ εἶπεν «ὦ 98 

᾿ ς - 

φίλε Δίων. ξυμφιλοσοφήσωμεν ὑπὲρ τῶν βεβουλευ- 
μένων. ἵν᾽ ὡς κάλλιστα καὶ κατὰ σωτηρίαν τῶν ἀν- 
ϑρώπων πάντα πράττοιμι᾽ ἐννοῶν γὰρ πρῶτον μὲν 
τὸν Τιβέριον. ὡς ἐς τὸ ἀπάνϑρωπόν τε καὶ ὠμὸν 95 
τὴν ἀρχὴν μετέστησεν. εἶτα τὸν ἐπ᾽ ἐκείνῳ Γάιον. 

ς “ ΄ ὡς διονυσομανῶν καὶ λυδίξων τὴν στολὴν καὶ πολέ- 
μους νικῶν οὐκ ὄντας ἐς πάντα τὰ Ῥωμαίων αἰσ- 

πὰ 5 ς 

χρῶς ἐβάκχευσεν. εἶτα τὸν χρηστὸν Κλαύδιον. ὡς 
΄ πῶ τ οΚ' ΠῚ ᾿ 

ὑπὸ γυναίων ἡττηϑεὶς ἐπελάϑετο τοῦ ἄρχειν. ἀλλὰ 3. 
καὶ τοῦ ξῆν, ἀπέϑανε γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν, ὥς φασι, Νέ- 

᾿ ἌΝ ᾿ ᾽ ΄ ᾽ ΄ὕ 

ῶνος δὲ τί ἂν καϑαπτοίμην εἰπόντος Απολλωνίου 

ΠΡ 
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βραχὺν καὶ ἀϑρόον λόγον περὶ ἀνεσεώς τε καὶ ἐπι- 
τάσεως. αἷς Νέρων τὴν ἀρχὴν ἤσχυνε: τί δ᾽ ἂν περὶ 
ὧν Γάλβας ξυνέταττεν, εἴποιμι, ὃς ἐπ᾿ ἀγορᾶς μέσης 
ἀπέϑανεν ἡταιρημένους ἐσποιῶν ἑαυτῷ παῖδας τὸν 
Ὄϑωνα καὶ τὸν Πείσωνα: εἰ δὲ καὶ Βιτελίῳ τῷ πάν - 
των ἀσελγεστάτῳ τὴν ἀρχὴν παραδοίημεν ἀνα- 
βιώη Νέρων" ὁρῶν οὖν. ὦ ἄνδρες, ὑφ᾽ ὧν εἶπον 
τυραννίδων διε βοβλ με τὸ ἄρχειν ξυμβούλους 

ὑμᾶς ποιοῦμαι, πῶς ἂν διαϑείμην αὐτὸ προσκεκρου- 
1ὸ χὸς ἤδη τοῖς ἀνθρώποις.“ πρὸς ταῦτα ὁ ᾿4πολλώ- 

νιος ..αὐλητὴς““ ἔφη «τῶν πάνυ σοφῶν τοὺς ἕαυ-- 
τοῦ μαϑητὰς παρὰ τοὺς φαυλοτέρους τῶν αὐλητῶν 
ἔπεμπε μαϑησομένους, πῶς δεῖ μὴ αὐλεῖν" τὸ μὲν 
δή, πῶς δεῖ μὴ ἄρχειν, μεμάϑηκας, ὦ βασιλεῦ. παρὰ 

τὸ τούτων. οὗ κονηδοξ ἦρξαν. τὸ δ᾽. ὅπως δεῖ ἄρχειν, 
σπουδάσωμεν.“ 

σι 

᾿Δπολλωνέίῳ προσκείμενον αὐτῷ τὸν βασιλέα ὁρῶν 

μᾶλλον ἢ τοῖς χρηστηρίοις τοὺς ἐς αὐτὰ ἥκοντας, 
ἀνοιδήσας δὲ ὑπὲρ τὸ μέτρον τότε καὶ τὴν φωνὴν 
ἑπάρας παρ᾽ ὃ εἰώϑει ..οὐ χρὴ“ ἔφη ..κολακεύειν 
τὰς ὁρμάς. οὐδὲ ἀνοήτως συνεχφέρεσϑαι τοῖς παρὰ 
τὴν ἡνίαν τι πράττουσι. καταρρυϑμίζειν δὲ αὐτούς, 
εἴπερ φιλοσοφοῦμεν᾽ ἃ γὰρ εἰ προσήκει πράττειν, 
ἔδει βουλευομένους φαίνεσϑαι. ταῦϑ'᾽ ὃν πεπράξεται 
τρόπον κελεύεις λέγειν οὔπω μαϑών, εἰ ὑπὲρ πρα- 
κτέων οἱ λόγοι. ἐγὼ δὲ Βιτέλιον μὲν καταλυϑῆναι 
κελεύω, μιαρὸν γὰρ τὸν ἄνϑρωπον οἶδα καὶ μεϑύ- 
οντα ἀσελγείᾳ πάσῃ. σὲ δ᾽ ἄνδρα εἰδὼς ἀγαϑὸν καὶ 

ὃ. γενναιότητι προὔχοντα οὔ φημι χρῆναι τὰ μὲν Βιτε- 
λέου διορϑοῦσϑαι, τὰ σεαυτοῦ δὲ μήπω εἰδέναι. ὅσα 
μὲν δὴ αἱ μοναρχίαι ὑβρίζουσιν. οὐκ ἐμοῦ χρὴ μαν- 

το Φ 

᾿ σι 

Ὁ ὃ᾽ Εὐφράτης ἀφανῶς μὲν ἤδη ἐβάσκωινε τῷ 21ὅ 



γι ΓΑ 

Ψ55..}..99:} ΤΥΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 191 

ϑάνειν. ἀλλ᾽ αὐτὸς εἴρηκας. γιγνώσκοις δ᾽ ἄν. ὡς 
νεότης μὲν ἐπὶ τυραννίδα πηδῶσα προσήκοντα ἑαυτῇ 
που πράττει. τὸ γὰρ τυραννεύειν οὕτως ἔοικε νέοις. 
ὡς τὸ μεϑύειν. ὡς τὸ ἐρᾶν, καὶ νέος μὲν τυραννεύ- 
σας οὔπω κακός. ἣν μιαιφόνος παρὰ τὴν τυραννίδα 
καὶ ὠμὸς καὶ ἀσελγὴς δόξῃ. γέροντος δὲ ἐπὶ τυραν- 
νέδα ἥκοντος πρώτη αἰτία τὸ τοιαῦτα βούλεσθαι" 
καὶ γὰρ ἣν φιλάνϑρωπος φαίνηται καὶ κεκοσμημένος. 
οὐκ ἐκείνου ταῦτα νομίζουσιν. ἀλλὰ τῆς ἡλικίας καὶ 
τοῦ κατηρτυκέναι. δόξει δὲ καὶ πάλαι τούτου καὶ 
νέος ἔτι ἐπιθυμήσας ἁμαρτεῖν, αἷ δὲ τοιαῦται ἅμαρ- 
τίαι πρόσκεινται μὲν δυστυχίᾳ. πρόσκεινται δὲ δει- 
λέχ᾽ δοκεῖ γώρ τις ἢ καταγνοὺς τῆς ἑαυτοῦ τύχης 
τὸ ἐν νῶ τυραννεῦσαι παρεῖναι ἢ τυραννησείοντι ἐκ- 
στῆναι ἑτέρῳ δείσας δήπου αὐτὸν ὡς ἄνδρα. τὸ μὲν 
δὴ τῆς δυστυχίας ἐάσϑω. τὸ δὲ τῆς δειλίας πῶς 
παραιτήσῃ καὶ ταῦτα Νέρωνα δοκῶν δεῖσαι τὸν δει- 
λότατόν τε καὶ δαϑυμότατον; ἃ γὰρ ἐνεθυμήϑη 

316 Βένδιξ ἐπ᾽ αὐτόν. σέ, νὴ τὸν Ἡρακλέα, ἐκάλει πρῶ- 

ΜΝ 

τον. καὶ γὰρ στρατιὰν εἶχες καὶ ἡ δύναμις, ἣν ἐπὶ 
τοὺς Ιουδαίους ἤγεβ- ἐπιτηδειοτέρα ἣν τιμωρεῖσϑαι 
Νέρωνα᾽ ἐκεῖνοι μὲν γὰρ πάλαι ἀφεστᾶσιν οὐ μόνον 
Ῥωμαίων. ἀλλὰ καὶ πάντων ἀνθρώπων᾽ οἷ γὰρ βίον 

2 Ἀ 2 , 

ἄμικτον εὑρόντες καὶ οἷς μήτε κοινὴ πρὸς ἀνθρώ- 
πους τράπεζα μήτε σπονδαὶ μήτε εὐχαὶ μήτε ϑυσίαι. : 
πλέον ἀφεστᾶσιν ἡμῶν ἢ Σοῦσα καὶ Βάκτρα καὶ οἵ 
ὑπὲρ ταῦτα Ἰνδοί οὐκοῦν οὐδ᾽ εἰχὸς ἦν τιμωρεῖ- 
σϑαι τούτους ἀφισταμένους. οὗς βέλτιον ἦν μηδὲ 
κτᾶσϑαι. Νέρωνα δὲ τίς οὐκ ἂν ηὔξατο τῇ ἕαυτοῦ 
χειρὶ ἀποχτεῖναι μονονοὺ πίνοντα τὸ τῶν ἀνθρώπων 
αἷμα καὶ ἐν μέσοις τοῖς φόνοις ἄδοντα; καίτοι ἐμοῦ 
τὰ ὦτα ὀρϑὰ ἦν πρὸς τοὺς ὑπὲρ σοῦ λόγους καὶ 

10 

τῷ φι 

90 

99 
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ὁπότε τις ἐκεῖϑεν ἀφίκοιτο τρισμυρίους Ἰουδαίων 
ἀπολωλέναι φάσκων ὑπὸ σοῦ καὶ πεντακισμυρίους 
κατὰ τὴν ἐφεξῆς μάχην, ἀπολαμβάνων τὸν ἥκοντα 
ξυμμέτφως ἠρώτων, τί δ᾽ ὁ ἀνήρ; μὴ μεῖξόν. τι τού- 

ὅτων; ἐπεὶ δὲ τὸν Βιτέλιον εἴδωλον πεποιημένος τοῦ 
Νέρωνος ἐπ᾽ αὐτὸν στρατεύεις, ἃ μὲν βεβούλευσαι, 
πρᾶττε, καλὰ γὰρ καὶ ταῦτα, τὰ δὲ ἐπὶ τούτοις ὧδε 
ἐχέτω Ῥωμαίοις τὸ δημοκρατεῖσϑαι πολλοῦ ἄξιον 
καὶ πολλὰ τῶν ὄντων αὐτοῖς ἐπ᾽ ἐκείνης τῆς πολι- 

10 τείας ἐχτήϑη᾽ παῦε μοναρχίαν, περὶ ἧς τοιαῦτα εἴρη- 
κας. καὶ δίδου Ῥωμαίοις μὲν τὸ τοῦ δήμου κράτος, 
σαυτῷ δὲ τὸ ἐλευϑερίας αὐτοῖς ἄρξαι." 

ΧΧΧΙΥ͂ Τοσαῦτα τοῦ Εὐφράτου εἰπόντος ὁρῶν ὁ ̓ 4πολ- 
λώνιος τὸν Ζίωνα προστιϑέμενον τῇ γνώμῃ; τουτὶ 

ι5 γὰρ καὶ τῷ Το νον ἐπεδήλου καὶ οἷς ἐπήνει λέ- 
γοντα, »μή τι», ᾿ ἔφη »»Δέων, τοῖς εἰρημένοις προστί- 
ϑης: νὴ Δί᾽ : εἶπε ..πὴ μὲν ὅμοια. πὴ δὲ ὀνόμοια" 
τὸ μὲν γὰρ ὡς πολλῷ βελτίων ἂν ἦν Νέρωνα κατα- 

λύων μᾶλλον ἢ τὰ τῶν Ἰουδοίων διορϑούμενος, 
90 ἡγοῦμαι κἀμοὶ πρὸς σὲ εἰρῆσϑαι, σὺ δὲ ἐῴκεις ἀγῶνα 
ποιουμένῳ μὴ καταλυϑῆναί ποτε αὐτόν᾽ ὁ γὰρ τὴν “11 
ταραχὴν τῶν ἐκείνου πραγμάτων εὖ τιϑέμενος ἐρ- 
ρώννυέ που τὸν ἄνϑρωπον ἐπὶ πάντας, οὖς κακῶς 
ἔρρωτο. τὴν δὲ ἐπὶ τὸν Βιτέλιον ὁρμὴν ἐπαινῶ" τοῦ 

ε5 γὰρ τυραννίδα καϑεστηκυῖαν παῦσαι μεῖζον ἡγοῦμαι 
τὸ μηδὲ ἐᾶσαι φῦναι. δημοκρατίαν δὲ ἀσπαάξομαι 
μέν --- καὶ γὰρ εἰ τῆς ἀριστοκρατίας ἥττων ἥδε ἡ 
πολιτεία. ἀλλὰ τυραννίδων τε καὶ ὀλιγαρχιῶν αἷρε- 
τωῶτέρα τοῖς σώφροσι - δέδια δέ, μὴ χειροήϑεις ἤδη 

80 Ῥωμαίους αὗται αἱ τυραννίδες πεποιηκυῖαι χαλεπὴν 
ἐργάσωνται τὴν μεταβολὴν καὶ μὴ δύνωνται μήτε 

ἐλευϑεριάξειν μήτε πρὸς δημοκρατίαν ἀναβλέπειν, 
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ὥσπερ οἵ ἐκ σκότους ἐς ἀϑρόον φῶς βλέψαντες" 
ὅϑεν φημὶ δεῖν τὸν μὲν Βιτέλιον ἐξωθϑεῖν τῶν πρα- 
γμάτων. καὶ ὡς τάχιστά γε καὶ ἄριστα τοῦτο ἔσται, 
γιγνέσϑω, δοκεῖ δέ μοι παρασκευάξεσϑαι μὲν ὡς πο- 
λεμήσοντα, πόλεμον δὲ αὐτῷ μὴ προκηρύττειν. ἀλλὰ 
τιμωρίαν, εἰ μὴ μεϑεῖτο τῆς ἀρχῆς. κἂν ἕλῃς αὐτόν, 
τουτὶ δ᾽ ὑπάρξειν ἡγοῦμαί σοι μηδὲ πονήσαντι. δί- 
δου Ρωμαίοις αἵρεσιν τῆς αὑτῶν πολιτείας. κἂν μὲν 
αἵρῶνται δημοκρατίαν. ξυγχώρει᾽ τουτὶ γάρ σοι πολ- 

᾿ς λῶν μὲν τυραννίδων. πολλῶν δὲ Ὀλυμπιάδων μεῖ-- τὸ 
᾿ς ἕον χαὶ πανταχοῦ μὲν γεγράψῃ τῆς πόλεως. πανται- 

᾿ χοῦ δὲ ἑἕστήξεις χαλκοῦς. ἡμῖν δ᾽ ἀφορμὰς παραδώ- 
σεις λόγων. αἷς οὔτε ἱΖρμόδιος οὔτε ᾿Δριστογείτων 
παραβεβλήσεταί τις. εἰ δὲ μοναρχίαν προσδέχοιντο, 

᾿ τένι λοιπὸν ἀλλ᾽ ἢ σοὶ ψηφίσασϑαι τὴν ἀρχὴν πάν - 
᾿ τας; ἃ γὰρ ἔχων ἤδη τῷ κοινῷ παρήσεις. σοὶ δήπου 
᾿ς μᾶλλον ἢ ἑτέρῳ δώσουσιν." 

Σιωπὴ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐγένετο καὶ τὸ πρόσ- ΧΧΧΥ͂ 
ὥπον τοῦ βασιλέως ἀγῶνα ἐπεδήλου τῆς γνώμης, 
ἐπειδὴ πάνϑ'᾽ ὥσπερ αὐτοκράτωρ χρηματίζων τε καὶ 
πράττων ἀπάγεσϑαι ἐδόκει τῆς βουλῆς ταύτης. καὶ 

᾿ ῥ᾽ ἀπολλώνιος...δοκεῖτέ μοι΄΄ εἶπεν «ἁμαρτάνειν ἀνα- 
λύοντες βασιλέα περὶ πραγμάτων ἤδη βεβουλευμέ- 
νῶν, ἐς ἀδολεσχίαν καϑιστάμενοι μειρακιώδη καὶ 
ἀργοτέραν τοῦ καιροῦ. εἰ μὲν γὰρ ἐμοὶ κεχτημένῳ 
δύναμιν, ὁπόσην οὗτος. καὶ βουλευομένῳ, τί δρῴην 
ἂν τοὺς ἀνθρώπους ἀγαϑόν. ξύμβουλοι τῶν τοιού- τοῦ 
τῶν ἐγίγνεσϑε, προύβαινεν ἂν ὁ λόγος ὑμῖν --- αἵ 
γὰρ φιλόσοφοι γνῶμαι τοὺς φιλοσόφους τῶν ἀκροα- 

518 τῶν διορϑοῦνται --- ἀνδρὶ δὲ ξυμβουλεύοντας ὑπάτῳ 
καὶ ἄρχειν εἰϑισμένῳ, καὶ ᾧ ἕτοιμον. ἐπειδὰν ἐκπέσῃ 
τῆς ἀρχῆς. ἀπολωλέναι. τί δεῖ ἐπιπλήττειν. εἰ μὴ 
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διωϑεῖται τὰ παρὰ τῆς τύχης, ἀλλὰ δέχεται μὲν αὐτὰ 
ἥκοντα, βουλεύεται δέ, ὅπως χρήσεται σωφρόνως οἷς. 
ἔχει; ὥσπερ οὖν, εἰ ἀϑλητὴν ὁρῶντες εὐψυχίᾳ τε 
κατεσκευασμένον χαὶ μήκει καὶ τὴν ἁρμονίαν τοῦ 
σώματος ἐπιτήδειον ἐς Ὀλυμπίαν βαδέξοντα δι᾿ ᾽49- 
καδίας ἤδη προσελθόντες ἐπὶ μὲν τοὺς ἀντιπάλους 
ἐρρώννυμεν,. ἐκελεύομεν δὲ αὐτόν, ἐπειδὰν νικήσῃ 
τὰ Ὀλύμπια. μὴ κηρύττεσθαι τῆς νίκης. μηδὲ ὑπέ- 
χειν τὴν κεφαλὴν τῷ κοτένῳ., ληρεῖν ἂν ἐδόξαμεν ἢ 
παίξειν ἐς τοὺς ἑτέρων πόνους, οὕτως ἐνθυμούμενοι 
τὸν ἄνδρα. καὶ ὁπόση μὲν αἰχμὴ περὶ αὐτόν, ὁπόσος 
δὲ χαλκὸς ἀστράπτει. πλῆϑος δὲ ἵππων ὅσον, αὐτὸς 
δὲ ὡς γενναῖός τε καὶ σώφρων καὶ πρέπων κατα- 
σχεῖν ἃ διανοεῖται, πέμπωμεν ἐφ᾽ ἃ ὥρμηκεν αἴσια 
μὲν φϑεγγόμενοι πρὸς αὐτόν. εὐφημότερα δὲ τού-- 
τῶν παρεγγυῶντες. οὔτε γὰρ ἐκεῖνο ἐνεϑυμήϑητε, 
ὅτι δυοῖν παίδοιν πατὴρ οὗτος. οἱ στρατοπέδων ἤδη 
ἄρχουσιν. οἷς εἰ μὴ παραδώσει τὴν ἀρχήν, ἐχϑίστοις 
χρήσεται. καὶ τέ λοιπόν. ἀλλ᾽ ἢ ἐκπεπολεμῆσϑαι πρὸς 
τὸν ἑαυτοῦ οἶκον; τὴν δὲ ἀρχὴν ὑποδεξάμενος ϑ8ὲε- 
ραπεύσεται μὲν ὑπὸ τῶν ἑαυτοῦ παέδων, στηρίξεται 
δὲ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ οἱ παῖδες, δορυφόροις 
δὲ αὐτοῦ χρήσεται, μὰ 4. οὐ μεμισϑωμένοις., οὐδ 

ἠναγκασμένοις. οὐδὲ πλαττομένοις εὔνουν πρόσωπον, 
3 

5 ἀλλ᾽ ἐπιτηδειοτάτοις τε καὶ φιλτάτοις. ἐμοὶ πολι- 
τείας μὲν οὐδεμιᾶς μέλει. ξῶ γὰρ ὑπὸ τοῖς ϑεοῖς, 

τὴν δὲ τῶν ἀνθρώπων ἀγέλην οὐκ ἀξιῶ φϑείρεσϑαι 
χήτει βουκόλου δικαίου τὲ καὶ σώφρονος. ὥσπερ 
γὰρ εἷς ἀρετῇ προὔχων μεϑίστησι τὴν δημοκρατίαν 
ἐς τὸ ἑνὸς ἀνδρὸς τοῦ ἀρίστου ἀρχὴν φαένεσϑαι. 
οὕτως ἡ ἕνὸς ἀρχὴ πάντα ἐς τὸ ξυμφέρον τοῦ κοι- 
νοῦ προορῶσα δῆμός ἐστιν. οὐ κατέλυσας. φησί, 



κ΄ 
88. Ρ.10:]} ΤΥΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΟΩΝΙΟΝ, 195 

Νέρωνα. σὺ δὲ. Εὐφρᾶτα; 4έων δέ, ἐγὼ δέ: ἀλλ᾽ 
ὅμως οὐδεὶς ἡμῖν ἐπιπλήττει τοῦτο. οὐδ᾽ ἡγεῖται 
δειλούς. εἰ φιλοσόφων ἀνδρῶν μυρίας ἤδη καϑελόν- 
τῶν τυραννίδας ἀπελείφϑημεν ἡμεῖς τοῦ δόξαι ὑπὲρ 

319 ἐλευϑερίας τι πράττειν. καίτοι τό γε ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ 
παρεταττόμην πρὸς Νέρωνα. πολλὰ μὲν κακοήϑως 
διαλεχϑεὶς καὶ τὸν ὠμότατον Τιγελλῖνον ἐπικόψας 
ἀκούοντα. ἃ δὲ περὶ τὰ ἑσπέρια τῶν χωρίων ὠφέ- 
λουν Βίνδικα. Νέρωνι δήπου ἐπετείχιζον. ἀλλ᾽ οὔτε 
ἐμαυτὸν διὰ ταῦτα φήσω καϑῃρηκέναι τὸν τύραννον, 
οὔτε ὑμᾶς. ἐπεὶ μὴ ταῦτ᾽ ἐπράττετε. μαλακωτέρους 
ἡγήσομαι τοῦ φιλοσοφίᾳ προσήκοντος. ἀνδρὶ μὲν 
οὖν φιλοσόφῳ τὸ ἐπὶ νοῦν ἐλϑὸν εἰρήσεται. ποιήσε- 
ται δέ. οἶμαι, λόγον τοῦ μή τι ἀνοήτως ἢ μανικῶς 
εἰπεῖν᾽ ὑπάτῳ δ᾽ ἐνθυμουμένῳ καταλῦσαι τύραννον 
πρῶτον μὲν δεῖ βουλῆς πλείονος. ἵν᾽ ἐξ ἀφανοῦς 
προσβαίη τοῖς πράγμασιν. εἶτ᾽ ἐπιτηδείου σχήματος 
ἐς τὸ μὴ παρορκεῖν δοκεῖν. εἰ γὰρ ἐπ᾽ αὐτόν, ὃς 
ἀπέφηνεν αὐτὸν στρατηγὸν καὶ ᾧ τὰ βέλτιστα βου- 
λεύσειν τε καὶ πράξειν ὥμοσε. μέλλοι χρήσεσϑαι τοῖς 
ὅπλοις. ἀπολογεῖσϑαι δήπου τοῖς ϑεοῖς δεῖ πρότε- 

τον, ὡς ξὺν ὁσίᾳ ἐπιορκοῦντα. φίλων τε δεῖ πλειό- 
νῶν. οὐ γὰρ ἀχαρακώτους γε. οὐδὲ ἀφράκτους χρὴ 
τὰ τοιαῦτα πράττειν. καὶ χρημάτων ὡς πλείστων. 
ἵν᾽ ὑποποιήσαιτο τὰς δυνάμεις καὶ ταῦτα ἐπιτιϑέ- 
μένος ἀνθρώπῳ τὰ ἐν πάσῃ τῇ γῇ κεκτημένῳ. τριβὴ 
δὲ ὅση περὶ ταῦτα. ὅσοι δὲ χφόνοι. καὶ ταῦτα μὲν 
ἐκδέχεσϑε, ὅπη βούλεσϑε. μὴ γὰρ ἐς ἔλεγχον ἴωμεν 

ὧν ἐνεθυμήϑη μέν, ὡς εἰκός, οὗτος. ἡ τύχη δὲ οὐδὲ 
ἀγωνισαμένῳ ξυνέλαβε᾽ πρὸς δὲ ἐκεῖνο τί ἐρεῖτε; 
τὸν γὰρ χϑὲς ἄρχοντα καὶ στεφανούμενον μὲν ὑπὸ 
τῶν πόλεων ἐν τοῖς δεῦρο ἱεροῖς. χρηματίζοντα δὲ 
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δον ως -ὡὐὰὰ λαμπρῶς καὶ ἀφϑόνως. τοῦτον κελεύετε δημοσίᾳ 
κηρύττειν τήμερον, ὡς ἰδιώτης μὲν εἴη λοιπόν, παρα- 
νοῶν δὲ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἦλϑεν ; ὥσπερ γὰρ ἐπιτελῶν 
τὰ δεδογμένα προϑύμους δορυφόρους, οἷς πιστεύων 330 

5 ταῦτ᾽ ἐνεθυμήϑη. παραστήσεται, οὕτως ἐς τὸ μεϑέ- 
στασϑαι τῶν δοξάντων ἥκων πολεμίῳ τῷ μετὰ ταῦτα 
ἀπιστουμένῳ χρήσεται." 

ΧΧΧΥΙ ἄσμενος τούτων ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ..εἰ τὴν 
ψυχὴν" ἔφη ..τὴν ἐμὴν ὥκεις, οὐκ ἂν οὕτω σαφῶς, 

10 ἃ ἐνεθυμήϑην. ἀπήγγειλας᾽ ἕπομαι δή σοι, ϑεῖον 
γὰρ ἡγοῦμαι τὸ ἐκ σοῦ πᾶν, καὶ ὁπόσα χρὴ τὸν ἀγα- 
ϑὸν βασιλέα πράττειν δίδασκε.“ καὶ ὁ ̓ Ζπολλώνιος 
»»οὐ διδακτά με" ἔφη «ἐρωτᾷς βασιλεία γὰρ μέγι- 
στον μὲν τῶν κατ᾽ ἀνθρώπους, ἀδίδακτον δέ. ὁπόσα 

15 δ᾽ οὖν μοι δοχεῖς πράττων ὑγιῶς ἂν πρᾶξαι. καὶ δὴ 
φράσω᾽ πλοῦτον ἡγοῦ μὴ τὸν ἀπόϑετον -- τί γὰρ 
βελτίων οὗτος τῆς ὁποϑενδὴ ξυνενεχϑείδης ψάμμου; 
-- μηδὲ τὸν φοιτῶντα παρ᾽ ἀνθρώπων, οἵ τὰς ἐσφο- 
ρὰς ὀλοφύρονται. κίβδηλον γὰρ ὁ χρυσὸς καὶ μέλαν, 

80 ἣν ἐκ δαχρύων ἥκῃ πλούτῳ δ᾽ ἂν ἄριστα βασιλέων 
χρῷο τοῖς μὲν δεομένοις ἐπαρκῶν. τοῖς δὲ πολλὰ 
κεχτημένοις παρέχων ἀσφαλῆ τὸν πλοῦτον. τὸ ἐξ- 
εἴναί σοι πᾶν. ὃ τι βούλει. δέδιϑι, σωφρονέστερον 
γὰρ αὐτῷ χρήσῃ. μὴ τέμνε τῶν ἀσταχύων τοὺς ὑψη- 

95 λούς τε καὶ ὑπεραίροντας. ἄδικος γὰρ ὁ τοῦ ᾽άριστο- 
τέλους λόγος. ἀλλὰ τὸ δύσνουν ἐξαίρει μᾶλλον, 
ὥσπερ τὰς ἀκάνϑας τῶν ληίων καὶ φοβερὸς δόκει 
τοῖς νεώτερα πράττουσι μὴ ἐν τῷ ἰόν 4.3} ἀλλ᾽ 
ἐν τῷ τιμωρήσεσϑαι. νόμος, ὦ βασιλεῦ. καὶ σοῦ 

80 ἀρχέτω᾽ σωφρυνέστερον γὰρ νομοϑετήσεις, ἢν μὴ 
ὑπερορᾷς τῶν νόμων. ϑεοὺς ϑεράπευε μᾶλλον ἢ 
πρότερον᾽ μεγάλα μὲν γὰρ παρ᾽ αὐτῶν εἴληφας. 
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ὑπὲρ μεγάλων δὲ εὔχῃ. καὶ τὰ μὲν τῇ ἀρχῇ προσ- 
231 ἤχοντα. ὡς βασιλεὺς πρᾶττε, τὰ δὲ τῷ σώματι, ὡς 

ἰδιώτης. περὶ δὲ κύβων καὶ μέϑης καὶ ἐρώτων καὶ 
τοὺ διαβεβλῆσϑαι πρὸς τὰ τοιαῦτα τί ἄν σοι παραι- 
νοίην. ὃν φασι μηδὲ ἐφ᾽ ἡλικίας ταῦτα ἐπαινέσαι; 
παῖδές εἰσί σοι. βασιλεῦ. δύο καὶ γενναῖοι. ὥς φασιν. 
ἄρχε τούτων μάλιστα. τὰ γὰρ ἐκείνοις ἁμαρτηϑέντα 
σὲ δήπου διαβαλεῖ. ἔστω δέ σοι καὶ ἀπειλὴ πρὸς 
αὐτούς. ὡς οὐ παραδώσεις τὴν ἀρχήν σφισιν, εἰ μή 
που καλοί τε καὶ ἀγαϑοὶ μείνωσιν. ἵνα μὴ κληρονο-- τὺ 
μίαν ἡγῶνται τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἀρετῆς ἄϑλα. τὰς 
δὲ ἐμπολιτευομένας ἡδονὰς τῇ Ῥώμῃ. πολλαὶ δὲ 
αὗται. δοκεῖ μοι, ὦ βασιλεῦ. ξυμμέτρως παύειν, χα- 
λεπὸν γὰρ μεταβαλεῖν δῆμον ἐς τὸ ἀϑρόως σῶφρον, 
ἀλλὰ δεῖ κατ᾽ ὀλίγον ἐμποιεῖν ῥυϑμὸν ταῖς γνώμαις, τ 
τὰ μὲν φανερῶς. τὰ δὲ ἀφανῶς διορϑούμενον. ἀπε- 
λευϑέρων τε καὶ δούλων, οὗς ἡ ἀρχή σοι δίδωσιν. 
ἀνέλωμεν τρυφὴν τοσούτῳ ταπεινότερον αὐτοὺς ἐϑί- 
σαντες φρονεῖν. ὅσῳ μείζονος δεσπότου εἰσίν. τί 
λοιπὸν ἀλλ᾽ ἢ περὶ τῶν ἡγεμόνων εἰπεῖν. οἱ ἐς τὼ 30 
ἔϑνη φοιτῶσιν, οὐ περὶ ὧν αὐτὸς ἐχπέμψεις. ἀρι- 
στίνδην γάρ που τὰς ἀρχὰς δώσεις. ἀλλὰ περὶ τῶν 
κληρωσομένων τὸ ἄρχειν᾽ τούτων γὰρ τοὺς μὲν προσ- 
φόρους τοῖς ἔϑνεσιν. ἃ διέλαχον, φημὶ δεῖν πέμπειν. 
ὡς ὁ χλῆρος. ἑλληνίξζοντας μὲν ᾿Ελληνικῶν ἄρχειν. 35. 

ῥωμαΐξζοντας δὲ ὁμογλώττων καὶ ξυμφώνων. ὅϑεν 
δὲ τοῦτ᾽ ἐνεθυμήϑην., λέξω κατὰ τοὺς χρόνους, 
οὖς ἐν Πελοποννήσῳ διῃτώμην. ἡγεῖτο τῆς Ελλάδος 
ἄνθρωπος οὐκ εἰδὼς τὰ Ἑλλήνων. καὶ οὐδ᾽ οἵ Ἕλ- τ02 
ληνές τι ἐκείνου ξυνίεσαν᾽ ἔσφηλεν οὖν καὶ ἐσφάλη 80 
τὰ πλεῖστα. οἵ γὰρ ξύνεδροί τε καὶ κοινωνοὶ τῆς ἐν 
τοῖς δικαστηρέοις γνώμης ἐκαπήλευον τὰς δίκας δια-- 

σι 
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λαβόντες τὸν ἡγεμόνα, ὥσπερ ἀνδράποδον. ταῦτά 
-" ΄ , ’ δ᾽ 

(οι, βασιλεῦ. παρέστη τήμερον. εἰ δέ τι καὶ ἕτερον 
ἐπὶ νοῦν ἔλθοι. πάλιν ξυνελευσόμεϑα. νυνὶ δὲ τὰ 
προσήκοντα τῇ ἀρχῇ πρᾶττε. μὴ ἀργότερος τοῖς ὑπη- 

5 χύοις δόξῃς." 
ΧΧΧΥΠ 
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ρῶ.“ ἔφη ..τέ γὰρ ἂν πλέον μεταδιδάσκων πράτ- 
τοιμι; φιλοσοφίαν δέ. ὦ βασιλεῦ. τουτὶ γὰρ λοιπὸν 
προσειρήσει. τὴν μὲν κατὰ φύσιν ἐπαένει καὶ ἀσπά- 
ξου. τὴν δὲ ϑεοκλυτεῖν φάσχουσαν παραιτοῦ. κατα- 

΄ ι -“ ’ ι «- αι  νς Ἐπ πρ 
ψευδόμενοι γὰρ τοῦ ϑείου πολλὰ καὶ ἀνόητα ἡμᾶς 

ἐπαίρουσιν.““ ταυτὶ μὲν πρὸς τὸν “πολλώνιον αὐτῷ 
᾽ » 

ἐλέγετο. ὁ δὲ οὐδὲν ἐπιστραφεὶς ἀπῇήει μετὰ τῶν 
Η » ᾿ ΤΟΝ 
ἑαυτοῦ γνωρίμων. διανύσας τὴν σπουδήν βουλο- 

, .Ν -» 3 ΄ ΄ ΄ κ 3 »" 
ὅσ μένου δὲ τοῦ Εὐφράτου ϑρασυτερὸν τι περὶ αὐτοῦ 

λέγειν. ξυνῆκεν ὃ βασιλεὺς καὶ διακρουόμενος αὐτὸν 
«ἐσκαλεῖτες ἔφη ..τοὺς δεομένους τῆς ἀρχῆς καὶ 
ἀπολαβέτω ἡ βουλὴ τὸ ἑαυτῆς σχῆμα.“ οὕτω μὲν 
δὴ ὁ Εὐφράτης ἔλαϑε διαβαλὼν ἑαυτόν, καὶ γὰρ 
βάσκανός τε τῷ βασιλεῖ καὶ ὑβριστὴς ἔδοξε, καὶ τοὺς 
λόγους τοὺς ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας οὐχ ὡς ἐγίγνω- 
σκεν, εἰρηκώς. ἀλλ᾽ ἐς ἀντιλογίαν τοῦ ᾿4πολλωνίέου 
δι᾿ ἃ περὶ τῆς ἀρχῆς ἐκείνῳ ἐδόκει᾽ οὐ μὴν ἀπερ- 
οἔπτει αὐτόν. οὐδὲ ἐπεδήλου τι ὀργῆς πρὸς ταῦτα. 
καὶ τὸν Δίωνα οὐκ ἐπήνει μὲν ξυναράμενον αὐτῷ 
τῆς γνώμης, οὐ μὴν ἐπαύσατο ἀγαπῶν ἐπίχαρίς τε 
γὰρ τὰς διαλέξεις ἐδόκει καὶ τὰς ἔριδας παρῃτεῖτο, 
ὥραν τε ἐπέφαινε τοῖς λόγοις, οἵα τοῦ πρὸς τοῖς 

ἱεροῖς ἀτμοῦ ἐκπνεῖ, προσῆν δὲ αὐτῷ καὶ τὸ ἀπο- 
σχεδιάξειν ἄριστα ἀνθρώπων. τὸν δὲ ᾿Δπολλώνιον 
ὁ βασιλεὺς οὐκ ἠγάπα μόνον. ἀλλὰ καὶ ὑπέκειτο 
αὐτῷ διιόντι μὲν τὰ ἀρχαῖα, διηγουμένῳ δὲ τὸν 

Ὁ δὲ Εὐφράτης ..τοῖς μὲν δεδογμένοις ξυγχω- 335 
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᾿ς Ἰνδὸν Φραώτην ποταμούς τε ἀναγράφοντι καὶ ϑη- 
 ία, ὑφ᾽ ὧν ἡ Ἰνδικὴ οἰκεῖται. προλέγοντι δὲ καὶ 

ὁπόσα οἱ ϑεοὶ περὶ τῆς ἀρχῆς ἔφαινον. ἐξελαύνων 
δὲ τῆς Αἰγύπτου ξυνῳκισμένης τε καὶ νεαξούσης 
κοινωνὸν μὲν τῆς ὁδοῦ τὸν ᾿Δπολλώνιον ἐποιεῖτο. 5 
τῷ δὲ οὐκ ἐδόκει ταῦτα᾽ Αἴγυπτόν τε γάρ, ὁπόση 
ἐστίν. οὔπω ἑωρακέναι τοῖς τε Γυμνοῖς οὔπω ἀφῖ- 
χϑαι ἐς λόγον μάλα ἐσπουδακὼς σοφία ᾿Ινδικῇ ἀντι- 
κρῖναι Αἰγυπτίαν. »οὐδὲ Νείλου“ ἔφη »ἔπιον, ὅϑεν 

328 ἄρχεται."" ξυνεὶς οὖν ὁ βασιλ εύς. ὅτι ἐπ᾿ “Αἰϑιοπίαν τὸ 
στέλλεται οοἡμῶν δὲ’ ἔφη ..οὐ μεμνήσῃ ν᾽ : νὴ ΠΥ 
εἶπεν ..ἣν βασιλεὺς ἀγαϑὸς μένῃς καὶ σεαυτοῦ μνη- 
μονεύῃς.“" 

Μετὰ ταῦτα ϑύσας ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἵερς 
δωρεὰς ἐπήγγειλεν αὐτῷ δημοσίᾳ. ὁ δὲ ὥσπερ αἰτή-- ιὉ 
σων ..τένας δέ.“ εἶπεν. ..ὦ βασιλεῦ. δωρεὰς δώσεις ; “΄ 
«--δέκα““ ἔφη νῦν, ἀφικομένῳ δὲ ἐς ΕΝ Ῥώμην τἀμὰ 
πάντα.“ καὶ ὁ ̓ Ἵπολλώνιος οὐκοῦν “ ἔφη .«φεέδε- 
σϑαί μὲ χοὴ τῶν σῶν ὡς ἐμῶν καὶ μὴ σπαϑᾶν αὐτὰ 
νῦν ἀποκεισόμενά μοι ἀϑρόα᾽ ἀλλ᾽ ἐπιμελήϑητι τού-- 950 
τῶν. ὦ βασιλεῦ μᾶλλον. ἐοίκασι γὰρ δεομένοις.“ 
ἐδείκνυε δὲ ἄρα τοὺς περὶ τὸν Εὐφράτην. ὁ μὲν δὴ 
βασιλεὺς ἐκέλευσεν αἰτεῖν ϑαρροῦντας. ἐρυϑριάσας 
δὲ ὁ Δίων ..διάλλαξόν με. βασιλεῦ.“ εἶπε . πρὸς 
᾿Δπολλώνιον τὸν διδάσκαλον ὑπὲρ ὧν ἀντιλέγειν 35 
αὐτῷ ἔδοξα μήπω πρότερον ἀντειπὼν τῷ ἀνδρί." 
ἐπαινέσας οὖν ὁ βασιλεὺς ..χϑὲς΄ ἔφη .«τοῦτο ἐγὼ 
ἤτησα καὶ ὑπάρχει᾽ ἀλλ᾽ αἴτει ὕπερ δωρεᾶς.“ καὶ 
ὁ Δίων .. “ασϑένης““ ἔφη ..ἐστὶ μὲν ἐξ ᾿Δπαμείας τῆς 
ἐν τῷ Βιϑυνῶν ἔϑνει. ξυμφιλοσοφῶν δέ μοι χλα- 80 
αὔὐδος ἠράσϑη καὶ στρατιώτου βίου᾽ τοῦτον. ἐπειδὴ 
τρίβωνος πάλιν ἐρᾶν φησιν. ἄνες τῆς στρατείας. δεῖ- 

ροῶὦ ΧΧΧΥΠΙ 
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3 τὴ ἐν ἝΞ 
108. ται δὲ αὐτὸς ταῦτα. χαριεῖ δὲ ἐμοὶ μὲν ἀποφῆναι 

5 ᾿Ὶ ,᾽ ς ’ ΕῚ ,᾿ὕ ᾿ »" ς ’ὔ ςς 

αὐτὸν ἄνδρα ἀγαϑον. ἐκείνῳ δὲ ζῆν. ὡς βούλεται. 
»ἀνείσϑω“. ἔφη ..δίδωμι δὲ αὐτῷ καὶ τὰ τῶν ἐστρα- 

Ἁ - » κ 

τευμένων. ἐπειδὴ σοφίας ἐρὰ καὶ σοῦ.“ καὶ μετὰ 
- 3 Ἁ 3 ’ Ε] , - Ἁ Ε] ᾿Ὶ 

υ τοῦτον ἐς τὸν Εὐφράτην ἐπεστράφη, τῷ δὲ ἐπιστολὴ 
’ Ἁ ς ε 

ξυνετέτακτο περὶ ὧν ἤτει. τὴν μὲν δὴ ἐπιστολὴν 
» ς 2 Ἷ 9. ,.,δ , " 
ὥρεγεν. ὡς ἀναγνωσομένῳ καϑ' ἕαυτον; βουληϑεις 

ς - » 

δὲ ὁ βασιλεὺς παραδοῦναί τινὰ κατ΄ αὐτοῦ λόγον 
3 ,΄ὕ » -- » 

ἀνέγνω δημοσίᾳ πᾶσιν" αἰτῶν δὲ ἐφαίνετο τὰ μὲν 
δ - ᾿ δὲ δ, ΣΕΡᾺ “- ὃ ἘΣ ς » ἥ 94, ιὸ ἑαυτῷ. τὰ δὲ ἑτέροις, καὶ τῶν δωρεῶν αἱ μὲν χρή- 334 
ματα ἦσαν. αἱ δὲ ὑπὲρ χρημάτων. γελάσας οὖν ὃ 
᾿“πολλώνιος ..εἶτα ὑπὲρ δημοκρατίας“ ἔφη ««ξυνεβου-- 
λευὲς τοσαῦτα μέλλων αἰτήσειν βασιλέα: “" 

ΧΧΧΙΧ Τὰ μὲν δὴ τῆς διαφορᾶς, ἣ ̓ 4πολλωνέῳ τε καὶ 
ι Εὐφράτῃ ἐγένετο. τοιάδε εὗρον. ἐξελάσαντος δὲ τοῦ 
βασιλέως καϑήπτοντο ἀλλήλων ἐς τὸ φανερόν, ὁ μὲν 

Εὐφράτης ξὺν ὀργῇ τε καὶ λοιδορίαις. ὁ δ᾽ αὖ φι- 
λοσόφως καὶ ξὺν ἐλέγχῳ μᾶλλον. ὁπόσα μὲν δὴ 

Εὐφράτου κατηγόρηκεν. ὡς παρὰ τὸ πρέπον φιλο- 
90 σοφίᾳ πράττοντος. ἔξεστιν ᾿ἡπολλωνίου μαϑεῖν ἐκ 
τῶν πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῶν. πλείους γάρ. ἐμοὶ δὲ 
ἀφεκτέα τοῦ ἀνδρύς. οὐ γὰρ ἐκεῖνον διαβαλεῖν πρού- 
ϑέμην., ἀλλὰ παραδοῦναι τὸν ᾿Δπολλωνίου βίον τοῖς 
μήπω εἰδόσι. τὸ μέντοι περὶ τοῦ ξύλου λεγόμενον. 

80 λέγεται δὲ ἐπανατείνασϑαι μὲν αὐτὸ διαλεγομένῳ 
τῷ ᾿Δπολλωνίῳ., μὴ καϑικέσϑαι δέ, οἵ μὲν πολλοὶ 
δεινότητι τοῦ πεπληξομένου προσγράφουσιν, ἐγὼ δὲ 
λογισμῷ τοῦ πλήξοντος. δι᾽ ὃν ἐγένετο κρείττων ὁρ- 
γῆς νενικηκυίας ἤδη. 

ΧΙ 30 Ἡ δὲ τοῦ 4ίωνος φιλοσοφία ῥητορικωτέρα τῷ 
“Τπολλωνίῳ ἐφαίνετο καὶ ἐς τὸ εὐφραῖνον κατεσκευ-- 
ασμένη μᾶλλον. ὅϑεν "διορϑούμενος αὐτόν φησιν 

νυ. 
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» 

. 
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«αὐλῷ καὶ λύρα μᾶλλον ἢ λόγῳ ϑέλγε."“ καὶ πολλα- 
χοῦ τῶν πρὸς “4ίωνα ἐπιστολῶν ἐπιπλήττει τῇ δημα- 
γωγίᾳ ταύτῃ. 

Τὸ δὲ μὴ ἀφικέσϑαι αὐτὸν παρὰ τὸν βασιλέα ΧΙῚ 
ἔτι, μηδὲ ξυγγενέσϑαι οἵ μετὰ τὴν Αἴγυπτον καίτοι 5 
καλοῦντι καὶ πλεῖστα ὑπὲρ τούτου γράφοντι ὁπόϑεν 
ξυνέβη. δηλῶσαι βούλομαι᾽ Νέρων ἐλευϑέραν ἀφῆκε 
τὴν Ἑλλάδα σωφρονέστερον τι ἑαυτοῦ γνούς. καὶ 

595 ἐπανῆλθον αἵ πόλεις ἐς ἤϑη ΖΔωρικὰ καὶ ᾿ΔΑττικὰ 
πάντα τε ἀνήβησε ξὺν ὁμονοίᾳ τῶν πόλεων. ὃ μηδὲ τὸ 
πάλαι ἡ Ἑλλὰς εἶχεν. Οὐεσπασιανὸς δὲ ἀφικόμενος 
ἀφείλετο αὐτὴν τοῦτο στάσεις προβαλλόμενος καὶ 

ἄλλα οὔπω τῆς ἐπὶ τοσόνδε ὀργῆς᾽ ταῦτ᾽ οὖν οὐ 

μόνον τοῖς παϑοῦσιν. ἀλλὰ καὶ τῷ ᾿“πολλωνίῳ πι- 

κρότερα τοῦ τῆς βασιλείας ἤϑους ἔδοξεν. ὅϑεν ἐπέ- ι΄ 
στειλὲ τῷ βασιλεῖ ὧδε" 

᾿Ἵπολλώνιος Οὐεσπασιανῷ βασιλεῖ ΧΟΈΟΣΕΙΝ 

᾿Εδουλώσω τὴν ᾿Ελλάδα, ὥς φασί, καὶ πλέον μὲν 

οἴει τι ἔχειν Ξέρξου. λέληθας δὲ ἔλαττον ἔχων Νέ- 

5 

ρῶνος᾽ Νέρων γὰρ ἔχων αὐτὸ παρῃτήσατο. ἔρρωσο. 90 
Τῷ αὐτῷ. 

“ΖΙιαβεβλημένος οὕτω πρὸς Ἕλληνας. ὡς δουλοῦ- 
σϑαι αὐτοὺς ἐλευϑέρους ὄντας τί ἐμοῦ ξυνόντος δέῃ ; 
ἔρρωσο. 

Τῷ αὐτῷ. 25 

Νέρων τοὺς Ἕλληνας παίζων ἠλευϑέρωσε. σὺ 
δὲ αὐτοὺς σπουδάζων ἐδουλώσω. ἔρρωσο. 

Τὰ μὲν δὴ διαβάλλοντα Οὐεσπασιανὸν ᾿4πολ- 
λωνέῳ τοιάδε ἐγένετο, ἀκούων δ᾽ αὐτὸν εὖ διατι- 
ϑέμενον τὴν μετὰ ταῦτα ἀρχὴν πᾶσαν οὐκ ἀφανὴς 8 
ἣν χαίρων καὶ ἡγούμενος ἑαυτῷ ἀγαϑὸν πράτ- 
τεσϑαι. 

104 
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΄ 9 ᾿ 2 » ΕῚ ΄ Ξ 

ΧΗΠ Θαυμάσιον ΑΙ πολλωνίου κἀκεῖνο ἐν Αἰγύπτῳ 
ἔδοξε λέοντα ἥμερον ἀπὸ δυτῆρος ἡγέ τις, ὥσπερ 

΄ ς Α ΠῚ ΄ ᾿ » » Ἴ ᾿ Η 

κύνα, ὁ δὲ οὐ μόνον τὸν ἄγοντα καλλεν, ἀλλὰ καὶ 

ὅστις προσέλϑοι. καὶ ἤγειρε μὲν πολλαχοῦ τῶν πό- 
δλεῶν., παρήει δὲ καὶ ἐς τὰ ἱερὰ ὑπὸ τοῦ καϑαρὸς 

ΓῚ δ ᾿ ν ΄, " 3 - δ 

εἶναι οὐδὲ γὰρ τὸ τῶν ϑυομένων αἷμα ἀνελιχμᾶτο, 
ΟΣ. οἷν ᾿ ᾿ ΄ τς ’ - υ ΄, ς 

οὐδ᾽ ἐπὶ τὰ δερόμενα τὲ καὶ ῥαχιζόομενα τῶν ἱερείων 3326 
ἥττεν, ἀλλὰ μελιττούταις διήγετο καὶ ἄρτοις καὶ 
τραγήμασι καὶ κρεῶν τοῖς ἑφϑοῖς., ἐντυχεῖν δὲ ἦν 

τὸ αὐτῷ καὶ οἶνον πίνοντι μὴ μεϑισταμένῳ τοῦ ἤϑους. 
προσελϑὼν δὲ τῷ ᾿Ζ4πολλωνέῳ καϑημένῳ ἐς τὸ ἱερὸν 

τοῖς τε γόνασιν αὐτοῦ προσεκνυξζᾶτο καὶ ἐλιπάρει 
παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ὡς μὲν οἵ πολλοὶ ὥοντο, 

μισϑοῦ ἕνεκα. ὁ δὲ ᾿Ζπολλώνιος ,.δεῖταί μου“ ἔφη 
ἰν ’ 3 ῇ ς -Ὁ Ω 2  » ᾿ 

16..0 λέων ἀναδιδάξαι ὑμᾶς. ὅτον ἀνθρώπου ψυχὴν 

ἔχει" ἔστι τοίνυν ᾿ἅμασις οὗτος. ὁ βασιλεὺς Δἰγύ- 
πτου περὶ τὸν Σαίτην νομόν.““ ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσεν 
ὁ λέων ταῦτα. ἀνεβρυχήσατο ἐλεεινὸν καὶ ϑρηνῶ- 
ὃ ὶ ὠλοφύ ἕξ λάσας. δά Γεὶς αὐτά ἐς καὶ ὡλοφύρατο ξυνοκλάσας. δάκρυα ἱεὶς αὐτα. 

- 3 ϑε ΒΑ Γ “(ς ᾿ 

20. καταψῶν οὖν αὐτὸν ὁ Ἀπολλώνιος «δοκεῖ ἔφη 

πέμπειν τὸν λέοντα ἐς Δεοντόπολιν ἀνακεισόμε- 
»ν" ρ »" σ ἅ ,ὕ Ἁ ΕῚ Ἁ δ Ἵ ,ὔ »" 

νον τῷ ἱερῷ. βασιλέα γὰρ ἐς τὸ βασιλικώτατον τῶν 
, , 3 3 "» 2 ΄ 

ϑηρίων μεταβαλόντα οὐκ ἀξιώ ἁἀγείρειν, καϑάπερ 
Ἁ κ - ᾿] [ -»" - 

τους πτώχους τῶν ἀνθρώπων. ἐντεῦϑεν οὗ ἱερεῖς 291 
΄ " - 2 [, Α ῇ 

25 ξυνελθόντες ἔϑυσαν τῷ Ἅμασιδι καὶ κοσμήσαντες 

τὸ ϑηρίον στρεπτῷ καὶ ταινίαις παρέπεμπον ἐς τὴν 
"2 “πὲ ἰς ππ ὑνῷ Αἴγυπτον αὐλοῦντες καὶ ὑμνοῦντες καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 

ἄδοντες. 
ΧΙΠ Ἱκανῶς δὲ ἔχων τῶν περὶ τὴν ᾿4λεξάνδρειαν 

80 ἐστέλλετο ἐς ΑἸγυπτόν τε καὶ ἐς 4 ὐϑιοπίαν ἐς ξυν-- 
, - . ᾿ [ἢ ᾿ , ᾽ ᾿ 

ουσίαν τῶν Γυμνῶν. τὸν μὲν δὴ Μεένιππον, ἐπειδὴ 

τῶν διαλεγομένων ἤδη ἐτύγχανε καὶ παρρησίᾳ χρῆ- 

δ ελρρυο, 



Ε 

2 

ΓΝ, ἊΝ 

Π «ῆςς 
2 
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σϑαι δεινὸς ἣν. κατέλιπεν αὐτόϑι ἔφεδρον τῷ Εὐ- 
φράτῃ, καὶ τὸν Ζιοσκουρίδην ἰδὼν οὐκ ἐρρωμένως 
πρὸς τὴν ἀποδημίαν διακείμενον παρῃτήσατο τῆς 
ὁδοῦ. τοὺς δὲ λοιποὺς ξυναγαγῶών. μετὰ γὰρ τοὺς 

, ᾽ " ΄, 

ἀπολιπόντας αὐτὸν περὶ τὴν ᾿Δρικίαν προσεγένοντο 
πλείους ἕτεροι. διήει πρὸς αὐτοὺς περὶ τῆς ἀπο- 
δημίας ἐνθένδε ἀρξάμενος" ..Ολυμπικῆς προρρή- 

’ " ΔῚΣ “ἂν ἄς ἂν Ἢ 3 
σεως“ ἔφη ..δέομαι πρὸς ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες" Ὀλυμ- 

᾿ ᾿ ΄ ς ΄ - δος Ἐὰ Ε] ὧ ι 

πικὴ δὲ πρόρρησις ἡ τοιάδε εἴη ἄν. ᾿Ηλεῖοι τοὺς 
3 ’ ΡῚ Ἁ [χὰ Ε} ’ ΄ ς 

ἄϑλητας., ἐπειδὰν ἥκῃ Ολυμπια. γυμναξουσιν ἡμε- 

ρῶν τριάκοντα ἐν αὐτῇ τῇ Ἤλιδι. καὶ ξυναγαγόντες 
αὐτοὺς ὁ μὲν Δελφός. ὅτε Πύϑια. ὁ δὲ Κορίν- 
ϑιος. ὅτε Ἴσϑμια. ἴτε“ φασὶν ..ἐς τὸ στάδιον. καὶ 

5, τ - ς ᾽ -Ξ 3 

γίγνεσθε ἄνδρες οἷοι νικᾶν.“ Ἠλεῖοι δέ, ἐπειδὰν 
ἴωσιν "ἐς Ὀλυμπίαν. διαλέγονται πρὸς τοὺς ἀϑλη- 

Ξ Ξ Σ Ξ τὰς ὧδε" ..εἰ πεπόνηται ὑμῖν ἐπαξίως τοῦ ἐς Ὀλυμ- 
, » βὸ ι . ο΄ ᾿ Ἧχ.5 ι ἊἝ 

πίαν ἐλϑεῖν καὶ μηδὲν ῥάϑυμον μηδὲ ἀγεννὲς εἴρ-- 
γασται. ἴτε ϑαρροῦντες, οἷς δὲ μὴ ὧδε ἤσκηται, 

- ' ΄ ςς - ῬΕ ι - 
χωρεῖτε οἱ βούλεσϑε. ξυνῆκαν οἵ ομιληταὶ τοῦ 

’ , 2 ᾿" Ἁ “ ν τε λόγου καὶ κατέμειναν ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι παρὰ τῷ 
᾿ ’ Ξ᾿ , 

“Μενίππῳ, οἱ δὲ λοιποὶ δέκα, οἶμαι. ὄντες εὐξάμενοι 
τοῖς ϑεοῖς καὶ οἷον ἐμβατήρια πλοῦ ϑύσαντες ἐχώ- 

3 ΄ ’ 

ρουν εὐθὺ πυραμίδων ἐπὶ καμήλων ὀχούμενοι δε- 
ξιὸν ϑέμενοι τὸν Νεῖλον. πολλαχοῦ δὲ διεπλεῖτο 

ἐκ ος - - 
αὐτοῖς ὁ ποταμὸς ὑπὲρ ἱστορίας τῶν ἐν αὐτῷ πάν- 
τῶν. οὔτε γὰρ πόλιν οὔτε ἱερὸν οὔϑ᾽ ὁπόσα τεμένη 

528 κατ᾿ Αἴγυπτον. οὐδὲν τούτων ἄφωνοι παρῆλϑον, 
ἀλλ᾽ ἱερούς τινας ἀεὶ λόγους διδασκόμενοί τε καὶ 
διδάσκοντες. καὶ ἡ ναῦς. ἣν ἐμβαίη ᾿Δ4πολλώνιος. 
ἐῴκει ϑεωρίδι. 

Θ 

[3 

" 0 

ΡΝ ῶι 

80 
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ΖΞ 

, ΄ " “ Ν ς Ἁ "ΕΣ , ΄ Ε ’ τ 
«ἰϑιοπέα δὲ τῆς κὐὰ πυπο ἰρκν παδης ἐπέχει το 

᾿Ξ , Ἷ κ [ 
ἑσπέριον κέρας, ὥσπερ ᾿Ινδοὶ τὸ προς ξω; κατα Με- 

ρόην δ᾽ Αἰγύπτῳ ξυνάπτουσα καί τι τῆς ἀμαρτύρου 
Διβύης ἐπελθοῦσα τελευτᾷ ἐς ϑάλατταν, ἣν ἸὩκεα- 

," - “«- ΖΞ. 

5 νὸν οἱ ποιηταὶ καλοῦσι, τὸ περὶ γῆν ἅπαν ὧδε ἐπο- 
νομάζοντες. ποταμὸν δὲ Νεῖλον Αἰγύπτῳ δίδωσιν. 
ὃς ἐκ Καταδούπων ἀρχόμενος. ἣν ἐπικλύξει πᾶσαν 

ΓΕ 5.5,Ὁ 9 ΄ "» ’ Α 3 

Αἴγυπτον ἀπ᾿ Αὐἰϑιοπῶν ἄγει. μέγεϑος μὲν οὔν 
, " 2 

οὐκ ἀξία παραβεβλῆσϑαι πρὸς ᾿Ινδοὺς ἥδε ἡ χώρα, 
Ω,’ 3 "ὕ ΄ ς ’ Ε 3 Γ 3 

τὸ ὅτε μηδ΄ ἀλλὴη μηδεμία, ὁπόσαι κατ΄ ἀνθρώπους ὀνο- 

μασταὶ ἤπειροι. εἰ δὲ καὶ πᾶσαν Αἴγυπτον 4 ἰϑιοπίᾳ 
ξυμβάλοιμεν. τουτὶ δὲ ἡγώμεϑα καὶ τὸν ποταμὸν 
πράττειν, οὔπω ξύμμετροι πρὸς τὴν Ἰνδῶν ἄμφω, 33: 
τοσαύτῃ ξυντεϑείσα. ποταμοὶ δὲ ἀμφοῖν ὅμοιοι λο- 

15 γισαμένῳ τὰ ᾿Ινδοῦ τε καὶ Νείλου᾽ ἐπιρραίνουσί τε 
γὰρ τὰς ἠπείρους ἐν ὥρᾳ ἔτους, ὁπότε ἡ γῆ ἐρᾷ 
τούτου. ποταμῶν τε παρέχονται μόνοι τὸν κροχόδει-- 
λον καὶ τὸν ἵππον. λόγοι τε ὀργέων ἐπ᾽ αὐτοῖς ἴσοι, 
πολλὰ γὰρ τῶν ᾿Ινδῶν καὶ Νείλῳ ἐπυιϑειάξεται. τὴν 

50 δὲ ὁμοιότητα τῶν ἠπείρων πιστούσϑων μὲν καὶ τὰ 
ἐν αὐταῖς ἀρώματα. πιστούσϑων δὲ καὶ οἷ λέοντες 
καὶ ὁ ἐλέφας ἐν ἑκατέρᾳ ἁλισκόμενός τε καὶ δου- 
λεύων. βόσκουσι δὲ καὶ ϑηρία. οἷα οὐχ ἑτέρωϑι. 

ΠΕ ΨΟῚ , , τι 95 , 
καὶ ἀνθρώπους μέλανας. ὁ μὴ ἄλλαι ἤπειρον. Πυ- 

95 γμαίων τε ἐν αὐταῖς ἔϑνη καὶ ὑλακτούντων ἄλλο 
ἄλλῃ καὶ ὧδε ϑαυμαστά. γρῦπες δὲ ᾿Ινδῶν καὶ 

΄ " ΄ ᾽ πον ΄ Α , Δ. 

μύρμηκες Αἰϑιόπων εἰ καὶ ἀνόμοιοι τὴν ἐδέαν εἰσέν, 
ἀλλ᾽ ὅμοιά γε. ὥς φασι. βούλονται, χρυσοῦ γὰρ 

͵ὔ ρ Ἵὕ ν “ -" 

φύλακες ἐν ἑχατέρᾳ ἄδονται τὸ χρυσόγεων τῶν 
8) ἠπείρων ἀσπαξόμενοι. ἀλλὰ μὴ πλείω ὑπὲρ τού- 



τῷ τ: 

ΠΥ 2.3. ν.106.] ΤΎΥΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΟΝΙΟΝ. ᾿ οΟϑ 

ΝΎ τῶν, ὃ δὲ λόγος ἐς τὸ ἑαυτοῦ ἴτω καὶ ἐχώμεϑα τοῦ 
ἀνδρός. 

,, ᾿ἀφικόμενος γὰρ ἐπὶ τὰ 4ἰϑιόπων τε καὶ Αἰγυ- 
πτίων ὅρια. Συκόμινον δὲ αὐτὰ ὀνομάξουσι. χρυσῷ 
τε ἀσήμῳ ἐνέτυχε καὶ λίνῳ καὶ ἐλέφαντι καὶ δίξαις 
καὶ μύρῳ καὶ ἀρώμασιν. ἔκειτο δὲ πάντα ἀφύλακτα 
ἐν ὁδῷ σχιστῇ καὶ ὅ τι βούλεται ταῦτα. ἐγὼ δη- 

᾿λώσω, νομίζεται γὰρ καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι᾽ ἀγορὰν Αἰϑίο- 

80 πὲς ἀπάγουσιν. ὧν Αἰϑιοπία δίδωσιν, οἵ δ᾽ ἀνε- 

λόμενοι πᾶσαν ξυμφέρουσιν ἐς τὸν αὐτὸν χῶρον 
ἀγορὰν Αἰγυπτίαν ἴσου ἀξίαν ὠνούμενοι τῶν αὐτοῖς 
ὕντων τὰ οὐκ ὄντα. οἱ δὲ τὰ ὅρια τῶν ἠπείρων 
οἰχοῦντες οὔπω μέλανες. ἀλλὰ ὁμόφυλοι τὸ χρῶμα, 
μελαίνονται γὰρ οἱ μὲν ἧττον Αἰϑιόπων. οἱ δὲ μᾶλ- 
λον Α4ἰγυπτέων. ξυνεὶς οὖν ὁ ̓ ἀπολλώνιος τοῦ τῆς 
ἀγορᾶς ἤϑους ..οἵ δὲ χρηστοὶ ἔφη .Ἕλληνες. ἣν 
«ἡ ὀβολὸς ὀβολὸν τέκῃ καὶ τὰ ὦνια αὑτοῖς ἐπιτιμή-- 
σῶσι καπηλεύοντες ἢ καϑειργνύντες. οὔ φασι ξῆν 
ὁ μὲν ϑυγατέρα σκηπτόμενος ἐν ὥρᾳ γάμων, ὁ δ᾽ 
υἱὸν ἤδη τελοῦντα ἐς ἄνδρας. ὁ δ᾽ ἐράνου πλήρω- 
σιν. ὁ δ᾽, ὡς οἰκοδομοῖτο οἰκίαν. ὁ δέ. ὡς αἰσχύ- 
νοιτὸ χρηματιστὴς ἥττων τοῦ πατρὸς δόξαι. καλῶς 
δ᾽ ἄρ᾽ εἶχεν. ἵνα ὁ πλοῦτος ἀτίμως ἔπραττεν ἰσότης 
τε ἤνϑει., 

μέλας δ᾽ ἀπέκειτο σίδηρος. 

ὁμονοούντων τῶν ἀνθρώπων. καὶ ἡ γῆ πᾶσα ἐδό- 
κει μία.“ " 

Τοιαῦτα διαλεγόμενος καὶ ξυμβούλους τῶν δια- 
λέξεων, ὥσπερ εἰώϑει. ποιούμενος τοὺς καιροὺς 
ἐχώρει ἐπὶ ὃ Μέμνονος, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς μειράκιον 
Αἰγύπτιον, ὑπὲρ οὗ τάδε ἀναγράφει 4άμις" Τιμα- 
'σίων μὲν τῷ μειρακίῳ τούτῳ ὄνομα ἣν. ἐφήβου δὲ 

10 

20 
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ἄρτι ὑπαπῇει καὶ τὴν ὥραν ἔτι ἔρρωτο. σῶφρο- 
νοῦντι δὲ αὐτῷ μητρυιὰ ἐρῶσα ἐνέκειτο καὶ χαλεπὸν 
τὸν πατέρα ἐποίει. ξυντιϑεῖσα μὲν οὐδὲν ὧνπερ ἡ 
Φαίδρα, διαβάλλουσα δ᾽ αὐτὸν ὡς ϑῆλυν καὶ ἐρα- 

5 σταῖς μᾶλλον ἢ γυναίοις χαίροντα. ὁ δ᾽ ἐκλιπὼν 
Ναύκρατιν, ἐκεῖ γὰρ ταῦτα ἐγίγνετο, περὶ “Μέμφιν 

διῃτᾶτο, καὶ ναῦν δὲ ἰδιόστολον ἐκέκτητο καὶ ἐναυ- 881 
κλήρει ἐν τῷ Νείλῳ. ἰδὼν οὖν ἀναπλέοντα τὸν 
᾿Δἀπολλώνιον καταπλέων αὐτὸς ξυνῆκέ τε, ὡς ἀνδρῶν 

1 σοφῶν εἴη τὸ πλήρωμα ξυμβαλλόμενος τοῖς τρίβωσι 
καὶ τοῖς βιβλίοις. οἷς προσεσπούδαξον., καὶ ἵχέτευε 
προσδουναί οἵ τῆς τοῦ πλοῦ κοινωνίας ἐρῶντι σο- 

φίας. ὁ δ᾽ ᾿Ζπολλώνιος .σώφρων““ ἔφη ..ὃ νεανίσκος, 
ὦ ἄνδρες. καὶ ἀξιούσϑω ὧν δεῖται.“ καὶ διῆλϑε τὸν 

15 περὶ τῆς μητρυιᾶς λόγον πρὸς τοὺς ἐγγὺς τῶν ἕταί- 
ρῶν ὑφειμένῳ τῷ τόνῳ προσπλέοντος τοῦ μειρακίου 
ἔτι. ὡς δὲ ξυνήεσαν αἵ νῆες. μεταβὰς ὁ Τιμασίων 
καὶ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ κυβερνήτην εἰπών τι ὑπὲρ τοῦ 
φόρτου προσεῖπε τοὺς ἄνδρας. κελεύσας οὖν αὐτὸν 

30 ὁ ᾿4πολλώνιος κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἵξῆσαι ..μει-- 
θάκιον' “ ἔφη ..4 ἰγύπτιον, ἔοικας γὰρ τῶν ἐπιχωρίων 
εἶναί τιβ. τί σοι φαῦλον ἢ τί χρηστὸν εἴργασται, 
λέξον, ὡς τῶν μὲν λύσις παρ᾽ ἐμοῦ γένοιτό σοι δι᾽ 

ἡλικίαν, τῶν δ᾽ αὖ ἐπαινεϑεὶς ἐμοί τε ξυμφιλοσο- 
25 φοίης καὶ τοῖσδε.“ ὁρῶν δὲ τὸν Τιμασίωνα ἐρυ- 
ϑριῶντα καὶ μεταβάλλοντα τὴν ὁρμὴν τοῦ στόματος 
ἐς τὸ λέξαι τι ἢ μή, ϑαμὰ ἤρειδε τὴν ἐρώτησιν, ὥσπερ 
οὐδεμιᾷ πφογνώσει ἐς αὐτὸν κεχρημένος; ἀναϑαρσή- 
σας δὲ ὁ Τιμασίων .»οὖ ϑεοί," ἔφη τίνα ἐμαυτὸν 

80 εἴπω; κακὸς μὲν γὰρ οὐκ εἰμί, ἀγαϑὸν δὲ εἰ χρὴ 
νομίξζεσϑαί με. οὐκ οἶδα. τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν οὔπω 
ἔπαινος.““ καὶ ὁ ̓ ἀπολλώνιος ..βαβαί,"΄ ἔφη .:μειρά-- 

ΨΥ 
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κιον. ὡς ἀπὸ Ἰνδῶν μοι διαλέγῃ. ταυτὶ γὰρ καὶ 
ἸΙάρχᾳ δοκεῖ τῷ ϑείῳ. ἀλλ᾽ (εἰπὲ) ὅπως ταῦτα δοξά- 
ξεις. κἀξ ὕτου; φυλαξομένῳ γάρ τι ἁμαρτεῖν ἔοι- 
χκας.““ ἐπεὶ δὲ ἀρξαμένου λέγειν. ὡς ἡ μητρυιὰ μὲν 
ἐπ᾿ αὐτὸν φέροιτο. αὐτὸς δ᾽ ἐρώσῃ ἐκσταίη. βοὴ 
ἐγένετο. ὡς δαιμονίως αὐτὰ τοῦ ᾿4πολλωνίου προ- 

΄ κι ς , 5 - " 

235 εἰπόντος. ὑπολαβὼν ὁ Τιμασίων ..ὦ λῴστοι,“ ἔφη 
᾿ ἊᾺ) -ν Ἁ Ψ Α 

τί πεπόνϑατε; τοσοῦτον γὰρ ἀπέχει τὰ εἰρημένα 
ϑαύματος. ὅσον. οἶμαι, γέλωτος.“ καὶ ὁ 4Δμις 

2 , κι ΄ 

οοἕτερόν τι ἔφη ..«ἐθαυμάσαμεν, ὃ μήπω γιγνώσκεις. τὸ 
καὶ σὲ δέ, μειράκιον. ἐπαινοῦμεν. ὅτι μηδὲν οἴει 
λαμπρὸν εἰργάσϑαι.“ . ̓ ἀφροδίτῃ δὲ ϑύεις. ὦ μει- 

, ὸ δε 5.5 , ᾿ ς ͵΄ 
ρακιον;  ἤρέτο ὁ Δ4πολλωῶνιος. καὶ ὁ Τιμασίων, 

; , Ξ . » 
νὴ Ζ4᾽." εἶπεν. «ὁσημέραι γε. πολλὴν γὰρ ἡγοῦ- 
μαι τὴν ϑεὸν (ἐν) ἀνθρωπείοις τε καὶ ϑείοις πρά- τὸ 

ς -- ΄ ΄ 

γμασιν.“" ὑπερησϑεὶς οὖν ὁ ̓ Δἀπολλώνιος. .««ψηφισώ- 
{ςς " ἘΞ πὰρ 2 πο ᾿ 53... ὍΝ, 4.5 

μεϑα, ἔφη ..ὦ ἄνδρες, ἐστεφανωσϑαὶ αὐτὸν ἔπι 
’ Α ὌΠ Ὁ ΄ -" ,͵ὔ “ν 

σωφροσυνῃ καὶ πρὸ Ϊππολύυτου τοῦ Θησέως. ὁ μὲν 
᾿ ΓΊ ν 3 ΄ χὰ Ἁ Ἁ Ἄπος ον γὰρ ἐς τὴν ἀφροδίτην ὕβρισε καὶ διὰ τουτὶ ἴσως 

οὐδὲ ἀφροδισίων ἥττητο. οὐδὲ ἔρως ἐπ᾽ αὐτὸν οὐ- 30 101 

δεὶς ἐκώμαξεν. ἀλλ᾽ ἦν τῆς ἀγροικοτέρας τε καὶ 

ἀτέγχτου μοίρας. οὑτοσὶ δὲ ἡττᾶσϑαι τῆς ϑεοῦ φά- 
σχῶν οὐδὲν πρὸς τὴν ἐρῶσαν ἔπαϑεν. ἀλλ᾽ ἀπῆλϑεν 
αὐτὴν δείσας τὴν ϑεόν. εἰ τὸ κακῶς ἐρᾶσϑαι μὴ 

΄ ι “1 ἃ Η ᾿ .» ᾿ ς 
φυλάξοιτο. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ διαβεβλῆσϑαι προς οντι- 

κ » » -“ ᾿ . 2 ,ὕ ςς 
ναδὴ τῶν ϑεῶν; ὥσπερ πρὸς τὴν “ἀφφοδίτην ο 1π- 

πόλυτος. οὐκ ἀξιῶ σωφροσύνης, σωφρονέστερον γὰρ 
τὸ περὶ πάντων ϑεῶν εὖ λέγειν καὶ ταῦτα ᾿4ϑήνης 

σιν. οὗ καὶ ἀγνώστων δαιμόνων βωμοὶ ἵδρυνται." 

τοσαῦτα ἐς τὸν Τιμασίωνα αὐτῷ ἐσπουδάσϑη. πλὴν 
ς ΄, ΄ Ἁ ν 

ἀλλὰ Ἱππόλυτόν γε ἐκάλει αὐτὸν διὰ τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς. οἷς τὴν μητρυιὰν εἶδεν. ἐδόκει δὲ καὶ τοῦ 

οι 

τῷ οι 

ῷ9 Φ 
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σώματος ἐπιμεληϑῆναι καὶ γυμναστικῆς ἐπαφροδί- 
τως ἅψασϑοαι. 

Ὑπὸ τούτῳ ἡγεμόνι παρελϑεῖν φασιν ἐς τὸ τέμε-- 
νος τοῦ Μέμνονος. περὶ δὲ τοῦ Μέμνονος τάδε ἀνα- 
γράφει ΖΔάμις᾽ ᾿Ηοῦς μὲν παῖδα γενέσϑαι αὐτόν, 
ἀποθανεῖν δὲ οὐκ ἐν Τροία, ὅτι μηδὲ ἀφικέσϑαι ἐς 
Τροίαν. ἀλλ᾽ ἐν Αἰϑιοπίᾳ τελευτῆσαι βασιλεύσαντα 
Αἰϑιόπων γενεὰς πέντε. οἵ δ᾽, ἐπειδὴ μακροβιώτατοι 388 
ἀνθρώπων εἰσίν. ὀλοφύρονται τὸν Μέμνονα ὡς κο- 
μιδῇ νέον καὶ ὅσα ἐπὶ ἀώρῳ κλαίουσι, τὸ δὲ χωρίον, 
ἐν ᾧ ἵδρυται, φασὶ μὲν προσεοικέναι ἀγορᾷ ἀρχαία, 
οἷαι τῶν ἀγορῶν ἐν πόλεσί ποτε οἰκηϑείσαις λείπον-- 
ται στηλῶν παρεχόμεναι τρύφη καὶ τειχῶν ἴχνη καὶ 
ϑάκους καὶ φλιὰς ἑρμῶν τε ἀγάλματα. τὰ μὲν ὑπὸ 

- β εἶ ΝῚ ς Ἂ, Γ Ἁ ὡάας,.4 

χειρῶν διεφρϑοροτα, τὰ δὲ ὑπὸ χρόνου. τὸ δὲ ἄγαλμα 
τετράφϑαι πρὸς ἀκτῖνα μήπω γενειάσκον., λέϑου δὲ 

3 ’ ͵ ν ᾿ ΄ » ᾿ 
εἶναι μέλανος. ξυμβεβηκέναι δὲ τῶ πόδε ἄμφω κατὰ 

τὴν ἀγαλματοποιίαν τὴν ἐπὶ Ζαιδάλου καὶ τὰς χεῖ- 
2 “φι 2 Ν ᾽ Ν » » ν 

ρας ἀπερείδειν ὀρϑας ἐς τὸν ϑᾶκον, καϑῆσϑαι γαρ 
" ς “ » ς , Ἁ ᾿ -» - ἐν ὁρμῇ τοῦ ὑπανίστασϑαι. τὸ δὲ σχῆμα τοῦτο καὶ 

- 3 - - -»" 

τὸν τῶν ὀφθαλμῶν νοῦν καὶ ὁπόσα τοῦ στόματος 
᾿π ’ » Ἁ Α ᾽, , τ 

ὡς φϑεγξομένου ἄδουσι. τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἡτ- 

τον ϑαυμάσαι φασίν. οὔπω γὰρ ἐνεργὰ φαίνεσϑαι, 
προσβαλούσης δὲ τὸ ἄγαλμα τῆς ἀκτῖνος, τουτὶ δὲ 

΄ η»ὔ ΄ "" 
γίγνεσθαι περὶ ἡλίου ἐπιτολάς, μὴ κατασχεῖν τὸ 

βεὶ τ ιν 5 
ϑαῦμα, φϑέγξασϑαι μὲν γὰρ παραχρῆμα τῆς ἀκτῖνος 

ἐλϑούσ τῷ ἐπὶ στό δροὺς δὲ ἵστά ) ης αὐτῷ ἐπὶ στόμα, φαιδροὺς δὲ ἵστάναι τοὺς 
2 Ἁ [4 Ἁ Α -" τὸ » 

ὀφϑαλμοὺς δόξαι πρὸς τὸ φῶς, οἷα τῶν ἀνθρώπων 
5 3 [4 »" , σ“ ἐπ 5 ΄ 

οὗ εὐήλιοι. τὸτε ξυνεῖναι λέγουσιν, οτι τῷ Πλίῳ 
δοχεῖ ὑπανίστασϑαι, καϑάπερ οἵ τὸ κρεῖττον ὀρϑοὶ 
ϑεραπεύοντες. ϑύσαντες οὖν Ἡλίῳ τε Αἰϑέοπι καὶ 
᾽ ΄ , » 5 Ηφῴῳ Μέμνονι, τουτὶ γὰρ ἔφραζον οἵ ἱερεῖς. τὸν μὲν 



ΥἹΙ; ὕ.ν». 108. ΤΎΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 209 

ἀπὸ τοῦ αἴϑειν τε καὶ ϑάλπειν, τὸν δὲ ἀπὸ τῆς μη- 
τρὸς ἐπονομάξοντες, ἐπορεύοντο ἐπὶ καμήλων ἐς τὰ 
τῶν Γυμνῶν ἤϑη. 

᾿ἀνδρὶ δὲ ἐντυχόντες ἐσταλμένῳ τρόπον, ὅνπερ 
οὗ Μεμφῖται καὶ ἀλύοντι μᾶλλον ἢ ξυντείνοντι ἤροντο 
οὗ περὶ τὸν 4Δάμιν, ὅστις εἴη καὶ (δι᾽) ὅ τι πλανῷτο, 
καὶ ὁ Τιμασίων ..ἐμοῦ“ ἔφη ..πυνϑάνεσϑε. ἀλλὰ 
μὴ τούτου. οὗτος μὲν γὰρ οὐκ ἂν εἴποι πρὸς ὑμᾶς 
τὸ ἑαυτοῦ πάϑος αἰδοῖ τῆς ξυμφορᾶς. ἧ κέχρηται. 

584 ἐγὼ δέ, γιγνώσκω γὰρ τὸν ἄνδρα καὶ ἐλεῶ. λέξω 
32 , τὰ περὶ αὐτὸν πάντα᾽ ἀπέκτεινε γὰρ Μεμφέτην τινὰ 

ἄκων, κελεύουσι δ᾽ οἵ κατὰ Μέμφιν νόμοι τὸν φεύ- 
γοντα ἐπ᾽ ἀκουσίῳ, δεῖ δὲ φεύγειν, ἐπὶ τοῖς Γυμνοῖς 
εἶναι, κἂν ἐκνίψηται τοῦ φόνου, χωρεῖν ἐς ἤϑη 

καϑαρὸν ἤδη, βαδίσαντα πρότερον ἐπὶ τὸ τοῦ πεφο- 
νευμένου σῆμα καὶ σφάξαντά τι ἐκεῖ οὐ μέγα. τὸν 

ς Νἢ ὰ ω 
δὲ χρόνον, ὃν οὔπω τοῖς Γυμνοῖς ἐνέτυχεν, ἀλᾶσϑαι 
χρὴ περὶ ταυτὶ τὰ ὅρια, ἔστ᾽ ἂν αἰδέσωνται αὐτόν. 
Ὡ δι. Κ᾿ ςς ,», 5 Χ ΄ Ὰ 

ὥσπερ ἱκέτην.“ ἤρετο οὖν τὸν Τιμασίωνα ὁ ᾽4πολ- 
λώνιος. πῶς οἱ Γυμνοὶ περὶ τοῦ φεύγοντος ἐκείνου 

» 3 - Ξ- Ἢ 

φρονοῦσιν. ὁ δὲ ..οὐκ οἶδα,“ εἶπε «μῆνα γὰρ του- 
ΓΟ ἢ ο ΄ » κ ΕΠ ΄ ςς 3 

τονὶ ἕβδομον ἵκετευει δεῦρο καὶ οὕπω λυσις.“ (οὐ 
σοφοὺς λέγεις ἄνδρας.“ ἔφη ..εἰ μὴ καϑαέρουσιν 

Ὁ Γ, “ « 2 

αὐτόν, μηδὲ γιγνώσκουσιν, ὅτι Φιλίσκος, ὃν ἀπέ- 
τ Δα, “Ἢ 2 -» . ΓᾺΡ 

κτείνεν οὗτος. ἀνεφερὲν ἐν Θαμοῦν τον 4 ίγυπτιον. -: 

ὃς ἐδήωσέ ποτε τὴν τῶν Γυμνῶν χώραν.“ ϑαυμάσας 
οὖν ὁ Τιμασίων ..«πῶς““ ἔφη ..λέγεις ;““ ..ὥς γε 
εἶπεν, ..ὦ μειράκιον, καὶ πέπρακται Θαμοῦν γάρ 
ποτὲ νεώτερα ἐπὶ Μεμφίτας πράττοντα ἤλεγξαν οἵ 
Γυμνοὶ καὶ ἔσχον, ὁ δὲ ὁρμῆς ἁμαρτὼν ἔκειρε πᾶ- 
σαν, ἣν οὗτοι νέμονται, λῃστρικῶς γὰρ περὶ Μέμφιν 

τ 
ἔρρωτο᾽ τούτου Φιλίσκον, ὃν ουτος ἀπέκτεινεν, ὁρῶ 

Ῥμϊοβέγαϊαβ θα, Καϑυϑβεσ. 14 
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:᾿ , 3 ν ΄ , " ΄ 

ἔκγονον τρίτον ἀπὸ δεκάτου, κατάρατον δηλαδὴ του- 
ΦΉΣ τῷ Α 

τοις. ὧν ὁ Θαμοῦς τότε διεπόρϑει τὴν χώραν᾽ καὶ 
»" « »" -»" 

ποῦ σοφόν. ὃν στεφανοῦν ἐχρῆν. εἰ καὶ προνοήσας 
- 9 - 

ἀπέκτεινε. τοῦτον ἀκουσίου φόνου μέν, ὑπὲρ αὐτῶν 
δ᾽ εἰργασμένου μὴ καϑῆραι ; “ ἐκπλαγὲν οὖν τὸ μει-- 

Ξ ᾿ (ς 5 , ἘΑΡΤΊ Ἢ ᾿ ἴδ ᾿ λλ ΄ ει 

ράκιον .«ξένε.““ εἶπε...τίς εἶ .΄΄ καὶ ὁ ᾿Ζπολλώνιος «ὃν 
Ὕ “ -“ Ξ 7 » ἂν“. ἔφη παρὰ τοῖς Γυμνοῖς εὕροις. ἐπεὶ δὲ οὔπω 
ΠῚ ὅσιον προσφϑέγξασϑαι τὸν ἐν τῷ αἵματι, κέλευ- 

δον αὐτόν. ὦ μειράκιον, ϑαρρεῖν, ὡς αὐτίχα δὴ 
καϑαρεύσοντα, εἰ βαδίσειεν οὗ καταλύω.“ ἀφικο- 

μένῳ δὲ ἐπιδράσας ὅσα Ἐμπεδοκλῆς τε καὶ Πυϑαγό- 

οας ὑπὲρ καϑαρσίων νομίζουσιν, ἐκέλευσεν ἐς ἤϑη 
πὶ Ἁ ᾽ » 

στείχειν ὡς καϑαρον ἡδὴη τῆς αἰτίας. 
Ἐντεῦϑεν ἐξελάσαντες ἡλίου ἀνίσχοντος. ἀφέ- 

ων 

1 φΦ 

μ- ὁ 

τινος λόφου. φασί, ξυμμέτρου μικρὸν ἀπὸ τῆς ὄχϑης 
τοῦ Νείλου, σοφίᾳ δὲ ᾿Ινδῶν λείπεσϑαι πλέον ἢ 
προὔχειν Αἰγυπτίων. γυμνοὺς δὲ ἐστάλϑαι κατὰ 

90 ταὐτὰ τοῖς εἰληθεροῦσιν ᾿ἀϑήνησι. δένδρα δὲ ἐν 
τῷ νομῷ ὀλίγα καί τι ἄλσος οὐ μέγα, ἐς ὃ ξυνίασιν 
ὑπὲρ τῶν κοινῶν. ἱερὰ ὃδ οὐκ ἐς ταὐτόν. ὥσπερ τὰ 
᾿Ινδῶν. ἄλλο δὲ ἄλλῃ τοῦ γηλόφου ἵδρυται σπουδῆς 
ἀξιούμενα. ὡς Δ4ἰγυπτίων λόγοι. ϑεραπεύουσι δὲ 
Νεῖλον μάλιστα. τὸν γὰρ ποταμὸν τοῦτον ἡγοῦνται 
γῆν καὶ ὕδωρ. καλύβης μὲν οὖν ἢ οἰκίας οὐδὲν 
αὐτοὶ δέονται ξῶντες ὑπαίϑριοι καὶ ὑπὸ τῷ οὐρανῷ 
αὐτῷ. καταγωγὴν δὲ ἀποχρῶσαν τοῖς ξένοις ἐδεί- 
μαντο στοὰν οὐ μεγάλην. ἰσομήκη ταῖς Ἠλείων. ὑφ᾽ 

80 αἷς ὁ ἀϑλητὴς περιμένει τὸ μεσημβρινὸν κήρυγμα. 
᾿Ενταῦϑά τι ἀναγράφει Ζάμις Εὐφράτου ἔργον, 

ἡγώμεθα δὲ αὐτὸ μὴ μειρακιῶδες. ἀλλ᾽ ἀφιλοτιμό- 

τῷ οι 

ὅκοντὸ πρὸ μεσημβρίας ἐς τὸ τῶν Γυμνῶν φροντι-- 580 
στήριον. τοὺς δὲ Γυμνοὺς τούτους οἰχεῖν μὲν ἐπί 
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τερον τοῦ φιλοσοφία προσήκοντος᾽ ἐπεὶ γὰρ τοῦ 
᾿Απολλωνίου ϑαμὰ ἤκουε βουλομένου σοφίαν Ἶνδι- 
κὴν ἀντικρῖναι 4ἰγυπτίᾳ, πέμπει παρὰ τοὺς Γυμνοὺς 
Θρασύβουλον τὸν ἐκ Ναυκράτιδος ὑπὲρ διαβολῆς 
τοῦ ἀνδρός. ὁ δὲ ἥκειν μὲν ὑπὲρ ξυνουσίας ἔφη τῆς 
πρὸς αὐτούς. ἀφίξεσθαι δὲ καὶ τὸν Τυανέα. τουτὶ 
δὲ ἐκείνοις ἀγῶνα ἔχειν οὐ σμικρόν. φρονεῖν τὲ γὰρ 
αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ᾿Ινδῶν σοφούς. οὖς ἐν λόγῳ παντὶ 

886 αἴρει. μυρίας δὲ ἐλέγξεις ἐπ᾽ αὐτοὺς συνεσκευά- 
σϑαι. ξυγχωρεῖν τὲ οὔτε ἡλίῳ οὐδὲν οὔτε οὐρανῷ 
καὶ γῇ; κινεῖν γὰρ καὶ ὀχεῖν αὐτὸς ταῦτα καὶ μετα- 
τάττειν οἷ βούλεται. τοιαῦτα ὁ Ναυκρατίτης ξυνϑεὶς 

ἀπῆλϑεν. οἱ δ᾽ ἀληϑῆ ταῦτα ἡγούμενοι τὴν μὲν 
ξυνουσέίαν οὐ παρῃτοῦντο ἥκοντος, ὑπὲρ μεγάλων 
δὲ σπουδαξειν ἐπλάττοντο καὶ πρὸς ἐκείνοις εἶναι; 

ἀφέξεσϑαι δὲ κἀκείνῳ ἐς λόγους. ἢν σχολὴν ἄγωσι 

ἀάϑωσίέ τὲ; δ Ξε βούλεται. καὶ ὅτου ἐρῶν ἧκεν. ἐχέ- 

λευε δὲ ὃ παρ᾽ αὐτῶν ἥκων καὶ καταλύειν αὐτοὺς 
ἐν τῇ στοᾷ. ὁ δὲ ᾿Ζ4πολλώνιος .«ὑπὲρ μὲν στέγης" 
ἔφη .«μηδὲν διαλέγου. δηχοΘ ΕΣ γὰρ πᾶσιν ὁ οὖρα- 
νὸς ὁ ἐνταῦϑα γυμνοῖς ἑὴν.“ διαβάλλων αὐτοὺς ὡς 

οὐ καρτερίᾳ γυμνούς. ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ. ..ὅ τι δὲ βού- 

λομαι καὶ ὑπὲρ ὅτου ἥκω τοὺς μὲν οὐ ϑαυμάξω οὔπω 
γιγνώσκοντας. Ἰνδοὶ δέ με οὐκ ἤροντο ταῦτα.“ ὁ 
μὲν δὴ ᾿Δἀπολλώνιος ἑνὶ τῶν δένδρων ὑποκλιϑεὶς 
ξυνὴν τοῖς ἑταίροις ὁπόσα ἠρώτων, ἀπολαβὼν δὲ 
τὸν Τιμασίωνα ὃ Δάμις ἤρετο ἰδίᾳ ..οἵ Γυμνοὶ 
οὗτοι, βέλτιστε. ξυγγέγονας γὰρ αὐτοῖς, ὡς τὸ εἰκός, 
τί σοφοί εἰσι; »πολλὰ ἔφη »καὶ μεγάλα.“ ..καὶ 
μὴν οὐ σοφὰ“ εἶπεν «αὐτῶν. ὦ γενναῖε. τὰ πρὸς 
ἡμᾶς ταῦτα. τὸ γὰρ μὴ ξυμβῆναι τοιῷδε ἀνδοὶ ὑπὲρ 
σοφίας. ὄγκῳ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν χρήσασϑαι τί φῶ οὐκ 
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οἶδα ἢ τῦφον.“ ἔφη ..ὦ ἑταῖρε.“ οοὐὔφον; ὃν οὔπω 
πρότερον περὶ αὐτοὺς εἶδον δὶς ἤδη ἀφικόμενος, 931 

ἀεὶ γὰρ μέτριοί τε καὶ χρηστοὶ πρὸς τοὺς ἐπιμιγνύν- 
τας ἡσαν᾽ πρῴην γοῦν, πεντήκοντα δὲ τοῦτ᾽ ἴσως 

5 ἡμέραι. Θρασύβουλος μὲν ἐπεχωρέαξεν ἐνταῦϑα λαμ- 

πρὸν οὐδὲν ἐν φιλοσοφίᾳ πράττων, οἵ δ᾽ ἄσμενοι 
αὐτὸν {πε ἐεσυτὸς ἐπειδὴ προσέγραψεν ἑαυτὸν τῷ 

Εὐφράτῃ." καὶ ὁ Ζίάμις »τί λέγεις. ὦ μειράκιον : 
ἑώρακας σὺ ΟΌΡπ, ΠΟΠΠΟΣ τὸν Ναυκρατίτην ἐν τῷ 

10 φροντιστηρίῳ τούτῳ." ̓ γ»ϑαὶ πρός γε εἶπε νι 
γον αὐτὸν τῇ ἐμαυτοῦ νηὶ κατιόντα ἐνθένδε.“ «τὸ 
πᾶν ἔχω. νὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν.““ ἔφη ὁ ΖΔάμις ἀναβοήσας 
τε καὶ σχετλιάσας ..ἔοικε γὰρ πεπανουργήῆσϑαί τι." 
ὑπολαβὼν οὖν ὁ Τιμασίων ..ὁ μὲν ἀνήρ.““ ἔφη ,.ὡς 

ιό ἠρόμην αὐτὸν χϑές, ὅστις εἴη. οὔπω μὲ ἠξίου τοῦ 
ἀπορρήτου. σὺ δ᾽. εἰ μὴ μυστήρια ταῦτα, λέγε ὅστις 
οὗτος. ἴσως γὰρ ἂν καγώ τι ξυμβαλοίμην τῇ τοῦ 
ξητουμένου ϑήρᾳ.““ ἐπεὶ δὲ ἤκουσε τοῦ Ζ]άμιδος 
καὶ ὅτι ὁ Τυανεὺς εἴη ««ξυνείληφας““ ἔφη ..τὸ πρᾶ- 

ϑο γμα Θρασύβουλος γὰρ καταπλέων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν 
Νεῖλον ἐρομένῳ μοι ἐφ᾽ ὃ τι ἀναβαίη ἐνταῦϑα. σο- 
φίαν οὐ χρηστὴν ἑαυτοῦ διηγεῖτο τοὺς Γυμνοὺς 
τούτους ὑποψίας ἐμπεπληκέναι φάσκων πρὸς τὸν 
᾿Δἀπολλώνιον, ὡς ὑπεροφϑείη, ὁπότε ἔλϑοι, κἀξ ὅτου 

95 μὲν διαφέρεται πρὸς αὐτὸν οὐκ οἶδα, τὸ δὲ ἐς δια- 
βολὰς καϑίστασϑαι γυναικεῖόν τε ἡγοῦμαι καὶ ἀπαί- 
δευτον. ἐγὼ δ᾽ ἄν, ὡς διάκεινται. μάϑοιμι προσ- 
εἰπὼν τοὺς ἄνδρας, φίλοι γάρ.“ καὶ ἐπανῆλϑε περὶ 
δείλην ὁ Τιμασίων πρὸς μὲν τὸν ᾿ἀπολλώνιον οὐδὲν 

80 φράζων πλὴν τοῦ προσειρηκέναι σφᾶς, ἰδίᾳ δ᾽ ἀπαγ- 
γέλλων πρὸς τὸν “Ἰάμιν, ὡς ἀφίξοιντο αὔριον μεστοὶ 
ὧν τοῦ Θρασυβούλου ἤκουσαν. 
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Τὴν μὲν δὴ ἑσπέραν ἐκείνην μέτριά τε καὶ οὐ Χ 
ἄξια τοῦ ἀναγράψαι σπουδάσαντες ἐκοιμήϑησαν οὐ 
3 , ’ »" -- ὃ ’ ς Ἁ ΕῚ ΄ 
ἐδείπνησαν. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁ μὲν ᾿Ζ4πολλώνιος, 
- 5. , ᾿ “ ᾽ , 
ὥσπερ εἰῶϑει. ϑεραπευσας τὸν ἤλιον ἐφειστηκὲι 

Α ΄ ᾿ Ἁ 3 - ΕΞ “ 5 

τινὶ γνώμῃ. προσδραμὼν δὲ αὐτῷ Νεῖλος. ὅσπερ ν᾿ 
νεώτατος τῶν Γυμνῶν .«ἡμεῖς““ ἔφη .-παρὰ σὲ ἥκο- 

ςς ὦ ΄ ςς 53, ξ΄. 12 ρ ν ᾿ μεν.“ εἰκότως.“ εἶπεν ὁ ᾿Δπολλώνιος .«καὶ γὰρ 
-" 3 - ή 

238 ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς ὁδὸν τὴν ἀπὸ ϑαλάττης ἐνταῦϑα.““ 
καὶ εἰπὼν ταῦτα εἵπετο τῷ Νείλῳ. προσειπὼν οὖν 

Ν ’ ’ ἈΝ 2 ’ Ἁ Ἁ 

καὶ προσρηϑείς. ξυνέτυχον δὲ ἀλλήλοις περὶ τὴν τὸ 

στοάν, ..ποῖ.““ ἔφη .«ξυνεσόμεϑα:““ ..«ἐνταῦϑα ἔφη 
ὁ Θεσπεσίων δείξας τὸ ἄλσος. ὁ δὲ Θεσπεσίων πρεσ- 
βύτατος ἦν τῶν Γυμνῶν. καὶ ἡγεῖτο μὲν αὐτὸς πᾶ- 

ε πραοαρλττι “ΞΡ , - , 
σιν, οἱ δέ. ὥσπερ Βλλανοδίκαι τῷ πρεσβυταάτω. 
εἵποντο κοσμίῳ ἅμα καὶ σχολαίῳ βαδίσματι. ἐπεὶ τ 

Ω 3, δ᾽ ἐκάϑισαν. ὡς ἔτυχε. τουτὶ γὰρ οὐκέτι ἐν κόσμῳ 
-, ΡῚ ᾿Ὶ ΄ ἷ- ΄ ἀς ρ ΄ 

ἔδρων. ἐς τὸν Θεσπεσίωνα εἶδον πάντες οἷον ἕστιά- 
τορα τοῦ λόγου. ὁ δὲ ἤρξατο ἐνθένδε᾽ τὴν Πυϑὼ 
καὶ τὴν Ὀλυμπίαν ἐπεσκέφϑαι σέ φασιν, ᾿4πολλώνιε, 

» » ς 

τουτὶ γὰρ ἀπήγγειλεν ἐνταῦϑα καὶ Στρατοκλῆς ὁ 30 
Φάριος ἐντετυχηκέναι σοι φάσκων ἐκεῖ. καὶ τὴν μὲν 
Πυϑὼ τοὺς ἐς αὐτὴν ἥκοντας αὐλῷ τε παραπέμπειν 
καὶ ὠδαῖς καὶ ψάλσει, κωμῳδίας τε καὶ τραγῳδίας 
2 " Ξ ᾽΄ ᾿ 

ἀξιοῦν. εἶτα τὴν ἀγωνίαν παρέχειν τὴν γυμνὴν ὀψὲ 
΄ Ἁ ἡ Ὁ ὕ Α ᾿ - 2 » 

τούτων. τὴν δὲ Ὀλυμπίαν τὰ μὲν τοιαῦτα ἐξελεῖν : 
ὡς ἀνάρμοστα καὶ οὐ χρηστὰ ἐκεῖ, παρέχεσϑαι δὲ 

ΡΞ -αὐοςς ᾿ς ’, ς 

τοῖς ἐς αὐτὴν ἰοῦσιν ἀϑλητὰς γυμνούς, Ἡρακλέους 
ταῦτα ξυνϑέντος᾽ τοῦτο ἡγοῦ παρὰ τὴν ᾿Ινδῶν σο- 

, Δος Ὁ ν Ξ δ Ν ΄ ο' ᾽ ᾿ ᾿ 
φίαν τὰ ἐνταυϑα᾿ οἱ μὲν γὰρ. ὥσπερ ἕς τὴν Πυϑὼ 

καλοῦντες. ποικίλαις δημαγωγοῦσιν ἴυγξιν, ἡμεῖς δέ, 
- 3 - ᾽ ς 
ὥσπερ ἐν Ὀλυμπίᾳ. γυμνοί. οὐχ ὑποστρώννυσιν ἡ 

ε- 2 τὰ 3 - 3 φΧ ΄ [ν ΄ Ἢ 

γὴ οὐδὲν ἐνταῦϑα. οὐδὲ γάλα ὠὡσπερ βαᾶχαις ἢ 

οι 
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οἶνον δίδωσιν, οὐδὲ μετεώρους ἡμᾶς ὁ ἀὴρ φέρει. 
ἀλλ᾽ αὐτὴν ὑπεστορεσμένοι τὴν γῆν ζῶμεν μετέχον - 
τες αὐτῆς τὰ κατὰ φύσιν. ὡς χαίρουσα διδοίη αὐτὰ 
καὶ μὴ βασανίζξοιτο ἄκουσα. ὅτι δ᾽ οὐκ ἀδυνατοῦμεν 
σοφίξεσϑαι »τὸ δεῖνα“ ἔφη »δένδρον,, “ πτελέα δὲ 3389 
ἦν. τρίτον ἀπ᾽ ἐκείνου, ὑφ᾽ ᾧ διελέγοντο, »πρόσ- 
εἰπε τὸν σοφὸν τ ἀπὸ λλείιωμοηες καὶ προσεῖπε μὲν 

αὐτόν, ὡς ἐκελεύσϑη. τὸ δένδρον, ἡ φωνὴ δὲ ἦν 
ἔναρϑροός τὲ καὶ ϑῆλυς. ἀπεσήμαινε δὲ πρὸς τοὺς 

10 Ἰνδοὺς ταῦτα μεταστήσειν ἡγούμενος τὸν ᾿4πολλώ- 
νιον τῆς ὑπὲρ αὐτῶν δόξης, ἐπειδὴ διήει ἐς πάντας 
λόγους τε Ἰνδῶν καὶ ἔργα. προσετίϑει δὲ κἀκεῖνα, 
ὡς ἀπόχρη τῷ σοφῷ βρώσεως τε καϑαρῷ εἶναι. 
ὁπόση ἔμπνους. ἱμέρου τε. ὃς φοιτᾷ δι’ ὀμμάτων. 

ιό φϑόνου τε, ὃς διδάσκαλος ἀδέκων ἐπὶ χεῖρα καὶ 
γνώμην ἥκει, ϑαυμασιουργίας τε καὶ βιαίου τέχνης 
μὴ δεῖσθαι ἀλήϑειαν. .. σκέψαι γὰρ τὸν ᾿4πόλλω“" 
εἶπε τὸν Δελφικόν, ὃς τὰ μέσα τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ 

προρρήσει λογίων ἔχει᾽ ἐνταῦϑα τοίνυν, ὥς που καὶ 
90 αὐτὸς γιγνώσκεις. ὁ μὲν τῆς ὀμφῆς δεόμενος ἐρωτᾷ 
βραχὺ ἐρώτημα, ὁ δὲ ᾿ἀπόλλων οὐδὲν τερατευσάμε- 
νος λέγει, ὁπόσα οἷδε. καίτοι δάδιόν γε ἦν αὐτῷ σεῖ- 
σαι μὲν τὸν Παρνασὸν πάντα, τὴν Κασταλίαν δὲ 
οὐνοχοῆσαι μεταβαλόντι τὰς πηγάς, Κηφισῷ δὲ μὴ 

96 ξυγχωρῆσαι ποταμῷ εἶναι, ὁ δὲ οὐδὲν τούτων ἐπι- 
κομπάσας ἀναφαίνει τἀληϑὲς αὐτό. ἡγώμεϑα δὲ 
μηδὲ τὸν χρυσὸν ἢ τὰ δοκοῦντα λαμπρὰ τῶν ἀνα- 
ϑημάτων ἕκόντι αὐτῷ φοιτᾶν, μηδὲ τῷ νεῷ τὸν 
᾿ἀπόλλω χαίρειν. εἰ καὶ διπλάσιος ἀποφανϑείη τοῦ 

80 νῦν ὄντος" ᾧκησε γάρ ποτε καὶ λιτὴν στέγην ὁ ϑεὸς 
οὗτος, καὶ καλύβη αὐτῷ ξυνεπλάσϑη μικρά, ἐς ἣν 
ξυμβαλέσϑαι λέγονται μέλιτται μὲν κηρόν, πτερὰ δὲ 

φι 
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ὄρνιϑες. εὐτέλεια γὰρ διδάσκαλος μὲν σοφίας. δὶι- 
δάσκαλος δὲ ἀληϑείας, ἣν ἐπαινῶν σοφὸς ἀτεχνῶς 
δόξεις ἐκλαϑόμενος τῶν παρ᾽ ἸΙνδοῖς μύϑων. τὸ γὰρ 
πρᾶττε ἢ μὴ πρᾶττε. ἢ οἶδα ἢ οὐκ οἶδα. ἢ τὸ δεῖνα. 
ἀλλὰ μὴ τὸ δεῖνα, τί δεῖται κτύπου ; τί δὲ τοῦ βφον- 
τᾶν, μᾶλλον δὲ τοῦ ἐμβεβφοντῆσϑαι ; εἶδες ἐν ξω- 

γραφίας λόγοις καὶ τὸν τοῦ Προδίκου Ἡρακλέα, ὡς 

ἔφηβος μὲν ὁ Ἡρακλῆς, οὔπω δὲ ἐν αἱρέσει τοὺ βίου. 
κακία δ᾽ αὐτὸν καὶ ἀρετὴ διαλαβοῦσαι παρὰ σφᾶς 

340 ἄγουσιν, ἡ μὲν χρυσῷ τε κατεσκευασμένη καὶ δρ- 
μοις ἐσθῆτί τε ἁλιπορφύρῳ καὶ παρειᾶς ἄνϑει καὶ 
χαίτης ἀναπλοκαῖς καὶ γραφαῖς ὀμμάτων, ἔστι δ᾽ 
αὐτῇ καὶ χφυσοῦν πέδιλον, γέγραπται γὰρ καὶ τούτῳ 
ἐνσοβοῦσα. ἡ δ᾽ αὖ πεπονηκυίᾳ μὲν πφοσφεφής, 
τραχὺ δὲ ὁρῶσα, τὸν δὲ αὐχμὸν πεποιημένη κόσμημα 
καὶ ἀνυπόδετος ἡ ἀρετὴ καὶ λιτὴ τὴν ἐσθῆτα. καὶ 
γυμνὴ δ᾽ ἂν ἐφαίνετο. εἰ μὴ ἐγίγνωσκε τὸ ἐν ϑη- 
λεέαις εὔσχημον. ἡγοῦ δὴ καὶ σεαυτόν. ᾿Απολλώνιε. 
μέσον τῆς Ἰνδικῆς τε καὶ τῆς ἡμεδαπῆς σοφίας ἕστά- 
ναι, καὶ τῆς μὲν ἀκούειν λεγούσης. ὡς ὑποστορέσει 30 
σοι ἄνθη καϑεύδοντι. καί, νὴ 4{᾿. ὡς ποτιεῖ γά- 
λακτι καὶ ὡς κηρίοις ϑρέψει. καὶ ὡς νέκταρ σοὶ [τι] 
παρ᾽ αὐτῆς ἔσται καὶ πτερά, ὁπότε βούλοιο. τρίπο- 
δάς τε ἐσκυκλήσει πίνοντι καὶ χρυσοῦς ϑρόνους. 
καὶ πονήσεις οὐδέν. ἀλλ᾽ αὐτόματά σοι βαδιεῖται 
πάντα, τῆς δέ γε ἑτέρας. ὡς χαμευνεῖν μὲν ἐν αὐχμῷ 
προσήκει, γυμνὸν δέ, ὥσπερ ἡμεῖς. μοχϑοῦντα φαί- 
νεῦϑαι. ὃ δὲ μὴ πονήσαντί σοι ἀφίκετο, μήτε φίλον 
ἡγεῖσθαι μήτε ἡδύ. μηδὲ ἀλαξόνα εἶναι μηδὲ τύφου 
ϑηρατήν, ἀπέχεσϑαι δὲ καὶ ὀνειράτων ὄψεις. ὁπόσαι 30 τι 
ἀπὸ τῆς γῆς αἴρουσιν. εἰ μὲν δὴ κατὰ τὸν Ἡρακλέα 
αἱροῖο καὶ δόξῃ ἀδαμαντίνῃ χρῷο μὴ ἀτιμάξων ἀλή- 
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ϑειαν, μηδὲ τὴν κατὰ φύσιν εὐτέλειαν παραιτούμε-. 
νος πολλοὺς μὲν ἡρηκέναι φήσεις λέοντας. πολλὰς 
ὃὲ ὕδρας ἐκτευμῆσϑαί σοι Γηρυόνας τε καὶ Νέσσους 
καὶ ὁπόσοι ἐκείνου ἄϑλοι. εἰ δὲ τὸ τῶν ἀγειρόντων 

ἐ ἀσπάσῃ. κολακεύσεις ὀρϑαλμούς τε καὶ ὦτα καὶ οὔτε 
σοφώτερος ἑτέρου δόξεις γενήσῃ τε ἄϑλος ἀνδρὸς 
“Αἰγυπτίου Γυμνοῦ." 

Ταῦτα εἰπόντος ἐστράφησαν ἐς τὸν ᾿Ζπολλώνιον 34:2 
πάντες. οἵ μὲν ἀμφ᾽ αὐτόν. ὡς ἀντιλέξοι. γιγνώ- 

τὸ σκοντες. οἵ δὲ ἀμφὶ τὸν Θεσπεσίωνα ϑαυμάζξοντες, ὅ 
τι ἀντερεῖ. ὁ δὲ ἐπαινέσας αὐτὸν τῆς εὐροίας καὶ 
τοῦ τόνου ..μή τιζ΄ ἔφη »»προστίϑης .“" μὰ 4," 
εἶπεν ..εἴρηκα γάρ.“ τοῦ δ᾽ αὐ ἔφόβοωΝ ἰὴ τῶν 
ἄλλων τις Αἰγυπτίων :““. πάντων“ ἔφη ..δι’ ἐμοῦ 
ἤκουσας.“ ἐπισχὼν οὖν ὀλίγον καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐρείσας ἐς τὰ εἰρημένα οὑτωσὶ ἔλεξεν" .«ἡ μὲν Ἧρα- 
κλέους αἴφεσις, ἣν φησι Πρόδικος. ἐν ἐφήβῳ ἐλέσϑαι 
αὐτόν. ὑγιῶς τὲ ὑμῖν λέλεκται καὶ κατὰ τὸν φιλοσο- 

φίας νοῦν. ὦ σοφοὶ Αἰγυπτίων. προσήκει δέ μοι 
0 οὐδέν᾽ οὔτε γὰρ ξυμβούλους ὑμᾶς βίου ποιησόμε- 

νος ἥκω πάλαι γε ἡφημένος τὸν ἐμαυτῷ δόξαντα, 
πρεσβύτατός τε ὑμῶν πλὴν Θεσπεσίωνος ἀφιγμένος 

αὐτὸς ἂν μᾶλλον εἰκότως ξυνεβούλευον ὑμῖν σοφίας 

αἵρεσιν. εἰ μήπω ἡρημένοις ἐνέτυχον. ὧν δ᾽ ὅμως 
τηλικόσδε καὶ σοφίας ἐπὶ τοσόνδε ἀφιγμένος οὐκ 
ὀχνήσω λογισταῖς ὑμῖν τῆς ἐμαυτοῦ βουλῆς χρήσα- 
σϑαι διδάσκων. ὡς ὀρϑῶς εἱλόμην ταῦτα. ὧν μήπω 
βελτίω ἐπὶ νοῦν ἦλϑέ μοι. κατιδὼν γάρ τι ἐν Πυ- 
ϑαγόρου μέγα καὶ ὡς ὑπὸ σοφίας ἀρρήτου μὴ μόνον 
γιγνώσκοι ἑαυτόν. ὅστις εἴη. ἀλλὰ καὶ ὅστις γένοιτο. 
βωμῶν τε ὡς καϑαρὸς ἅψαιτο καὶ ὡς ἀχράντῳ μὲν 
ἐμψύχου βρώσεως γαστρὶ χρήσαιτο. καϑαρῷ δὲ σώ- 

». σι 

τὸ Θι 

φ Θ 

Υ̓ 
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ματι πάντων ἐσθημάτων. ὁπόσα ϑνησειδίων ξύγκει- 
ται. γλῶττάν τε ὡς πρῶτος ἀνθρώπων ξυνέσχε βοῦν 
ἐπ᾿ αὐτῇ σιωπῆς εὑρὼν δόγμα. καὶ τὴν ἄλλην φιλο- 
σοφίαν ὡς χρησμώδη καὶ ἀληϑῆ κατεστήσατο. ἔδρα- 
μὸν ἐπὶ τὰς ἐκείνου δόξας. οὐ μίαν σοφίαν ἐκ δυοῖν 9 
ἑλόμενος. ὡς σύ. βέλτιστε Θεσπεσίων. ξυμβουλεύεις. 

345 παραστήσασα γάρ μοι φιλοσοφία τὰς ἑαυτῆς δόξας. 
ὁπόσαι εἰσί, περιβαλοῦσά τε αὐταῖς κόσμον. ὃς ἕκά- 
στῃ οἰκεῖος. ἐκέλευσεν ἐς αὐτὰς βλέπειν καὶ ὑγιῶς 
αἱρεῖσθαι" ὥρα μὲν οὖν σεμνή τε ἁπασῶν ἦν καὶ τὸ 
ϑεία, καὶ κατέμυσεν ἄν τις πρὸς ἐνίας αὐτῶν ὑπ᾽ 

ἐκπλήξεως. ἐμοὶ δὲ εἵστήκει τὸ ὄμμα ἐς πάσας. καὶ 
γάρ μὲ καὶ παρεϑάρρυνον αὐταὶ προσαγόμεναί τε 
καὶ προκηρύττουσαι. ὁπόσα δώσουσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ μέν 
τις αὐτῶν οὐδὲν μοχϑήσαντι πολὺν ἐπαντλήσειν 15 
ἔφασκεν ἡδονῶν ἐσμόν., ἡ δ᾽ αὖἡ μοχϑήσαντα ἀνα- 
παύσειν, ἡ δ᾽ ἐγκαταμίξειν εὐφροσύνας τῷ μόχϑῳ. 
πανταχοῦ δὲ ἡδοναὶ διεφαίνοντο καὶ ἄνετοι μὲν ἡνίαι 
γαστρός. ἑτοίμη δὲ χεὶρ ἐς πλοῦτον. χαλινὸς δὲ οὐ- 
δεὶς ὀμμάτων. ἀλλ᾽ ἔρωτές τε καὶ ἵμεροι καὶ τὰ τοι-- 90 
αὗτα πάϑη ξυνεχωρεῖτο. μία δὲ αὐτῶν ἴσχειν μὲν 
τῶν τοιούτων ἐκόμπαξε. ϑρασεῖα δὲ ἦν καὶ φιλολοί- 
δορος καὶ ἀπηγκωνισμένη πάντα, εἶδον σοφίας εἶδος 
ἄρρητον. οὐ καὶ Πυϑαγόρας ποτὲ ἡττήϑη. καὶ εἵστή- 

κει δὲ ἄρα οὐκ ἐν ταῖς πολλαῖς. ἀλλ᾽ ἀπετέτακτο 35 
αὐτῶν καὶ ἐσιώπα. ξυνεῖσα δέ, ὡς ταῖς μὲν ἄλλαις 

οὐ ξυντίϑεμαι. τὰ δὲ ἐχείνης οὔπω οἶδα .«μειρά- 
κίον,“ εἶπεν, . ἀηδὴς ἐγὼ καὶ μεστὴ πόνων᾽ εἰ γὰρ 
ἀφίκοιτό τις ἐς ἤϑη τὰ ἐμώ. τράπεξαν μέν. ὁπόση 
ἐμψύχων. ἀνῃρῆσϑαι πᾶσαν (ἂν) ἕλοιτο. οἴνου δὲ 80 
ἐκλελῆσϑαι καὶ τὸν σοφίας μὴ ἐπιϑολοῦν κρατῆρα. 
ὃς ἐν ταῖς ἀοίνοις ψυχαῖς ἕστηκεν, οὐδὲ χλαῖνα 

μι τῷ 
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ϑάλψει αὐτόν. οὐδὲ ἔριον, ὃ ἀπ᾽ ἐμψύχου ἐπέχϑη. 
ὑπόδημα δὲ αὐτοῖς βύβλου δίδωμι καὶ καϑεύδειν ὡς 
ἔτυχε. κἂν ἀφροδισίων ἡττηϑέντας αἴσϑωμαι,. βάρα- 
ϑρά ἐστί μοι. καϑ᾿ ὧν σοφίας ὀπαδὸς δίκη φέρει τε 
αὐτοὺς καὶ ὠϑεῖ. χαλεπὴ δ᾽ οὕτως ἐγὼ τοῖς τἀμὰ 
αἱρουμένοις. ὡς καὶ δεσμὰ γλώττης ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔχειν. 343 
ἃ δ᾽ ἐστί δοι καρτερήσαντι ταῦτα. ἐμοῦ μάϑε" σω- 
φροσύνη μὲν καὶ δικαιοσύνη αὐτόϑεν. ζηλωτὸν δὲ 
ἡγεῖσθαι μηδένα τυράννοις τε φοβερὸν εἶναι μᾶλ- 

τὸ λὸν ἢ ὑπ᾽ αὐτοῖς κεῖσϑαι. ϑεοῖς τε ἡδίω φαίνεσθαι 
μικρὰ ϑύσαντα ἢ οἱ προχέοντες αὐτοῖς τὸ τῶν ταύ- 
ρῶν αἷμα. καϑαρῷ δὲ ὄντι σοι καὶ προγιγνώσκειν 
δώσω καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς οὕτω τι ἐμπλήσω ἀκτῖ- 
νος. ὡς διαγιγνώσκειν μὲν ϑεόν, γιγνώσκειν δὲ ἥρωα. 
σκιοειδῆ δ᾽ ἐλέγχειν φαντάσματα, ὅτε ψεύδοιντο εἴδη 
ἀνθοώπων." ἥδε μοι βίου αἵρεσις. ὦ σοφοὶ Αἰγυ- 
πτίων. ἣν ὑγιῶς τε καὶ κατὰ τὸν Πυϑαγόραν ἕλό- 
μενος οὔτε ἐψευσάμην οὔτε ἐψεύσϑην. ἐγενόμην μὲν 
γὰρ ἃ χρὴ τὸν φιλοσοφήσαντα. φιλοσοφοῦντι δὲ 

90 ὁπόσα δώσειν ἔφη. πάντ᾽ ἔχω. ἐφιλοσόφησα γὰρ 
ὑπὲρ γενέσεως τῆς τέχνης καὶ ὅπόϑεν αὐτῆς αἱ ἀρ- 
χαί. καί μοι ἔδοξεν ἀνδρῶν εἶναι περιττῶν τὰ ϑεῖα 
ψυχήν τε ἄριστα ἐσκεμμένων. ἧς τὸ ἀϑάνατόν τε 
καὶ ἀγέννητον πηγαὶ γενέσεως. ᾿4ϑηναίοις μὲν οὖν 

Ξοοῦ πάνυ προσήκων ἐφαίνετό μοι ὅδε ὁ λόγος. τὸν 
γὰρ Πλάτωνος λόγον. ὃν ϑεσπεσίως ἐκεῖ καὶ παν- 
σόφως ὑπὲρ ψυχῆς ἀνεφϑέγξατο. αὐτοὶ διέβαλλον 
ἐναντίας ταύτῃ καὶ οὐκ ἀληϑεῖς δόξας ὑπὲρ ψυχῆς 
προσέμενοι. ἔδει δὲ σχοπεῖν., τίς μὲν εἴη πόλις. 

80 ποίων δὲ ἀνδρῶν ἔϑνος. παρ᾽ οἷς οὐχ ὁ μέν τις. ὃ 
ὃὲ οὖ, πᾶσα δὲ ἡλικία ταὐτὸν ὑπὲρ ψυχῆς φϑέγγοιτο᾽ 
κἀγὼ μὲν νεότητός τε οὕτως ἀγούσης καὶ τοῦ μήπω 

ϑὶ 

μἌ σι 
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ξυνιέναι πρὸς ὑμᾶς ἔβλεψα. ἐπειδὴ πλεῖστα ἐλέγεσϑε 
ὑπερφυῶς εἰδέναι. καὶ πρὸς τὸν διδάσκαλον τὸν 

544. ἐμαυτοῦ διήειν ταῦτα. ὁ δὲ ἐφιστάς με ...εἰ τῶν ἐρών- 
των" εἶπεν. ἐτύγχανες ὧν ἢ τὴν ἡλικίαν ἐχόντων 

-» - τ ὅ - . 
τοῦ ἐρᾶν, εἶτα μειρακίῳ καλῷ ἐντυχὼν καὶ ἀγασϑ εὶς 5 

Ἄ..«ἢ - “ . ᾿ τ Η τῆν - » 2ῳ͵" Ξ᾽ 
αὐτὸ τῆς ὥρας σὺ δὲ καὶ ὅτου εἴη παῖς ἐζήτεις. ἣν 
δὲ ὁ μὲν ἱπποτρόφου καὶ στρατηγοῦ πατρὸς καὶ 

΄ ᾿ 3 

χορηγοὶ οἵ πάπποι. σὺ δ᾽ αὐτὸν τριηράρχου τινὸς 
ἢ φυλάρχου ἐκάλεις. ἀρά γ᾽ ἂν οἴει προσάγεσϑαι τὰ 

᾿ ’ ἫἋ μ᾿ ᾽ ᾿ ΄ ν ΄ 

παιδικὰ τούτοις. ἡ κἂν ἀηδὴς δόξαι μὴ πατροϑεν 10 
᾿. 9 - 

ὀνομάξων τὸ μειράκιον. ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐκφύλου σπορᾶς 
καὶ νόϑου; σοφίας οὖν ἐρῶν. ἣν ̓ Ινδοὶ εὗρον. οὐκ 

- 3 

ἀπὸ τῶν φύσει πατέρων ὀνομάζεις αὐτήν. ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῶν ϑέσει καὶ δίδως τι μεῖξον Αἰγυπτίοις. ἢ εἰ πά- 

3 ὦ 3 ΄ 

λιν αὐτοῖς. ὡς αὐτοὶ ἄδουσι. μέλιτι ξυγκεχραμένος τ 
3 πόδ τ: - Ὧν τ'ἃ' τὰ 4.25. 5 ι 
ἀναβαίη ὁ Νεῖλος; ταῦτα μὲ πρὸ ὑμῶν ἐπ᾿ Ινδοὺς 
μ 3 , Ἀ 2 -»" ες ΄ 

ἔτρεψεν ἐνθυμηϑέντα περὶ αὐτῶν. ὡς λεπτοτέξροι 

μὲν τὴν ξύνεσιν οἱ τοιοίδε ἄνϑοωποι καϑαρωτέραις 
: - 3 Ξ 3 , Ἀ ᾿ ε ΄ ΄ 

ὁμιλοῦντες ἀκτῖσιν. ἀληϑέστεροι δὲ τας περὶ φυσεὼς 
-" ’ 3 -"- 

τε καὶ ϑεῶν δόξας. ἅτε ἀγχίϑεοι καὶ πρὸς ἀρχαῖς 30 118 
τῆς ξῳογόνου καὶ ϑερμῆς οὐσίας οἰκοῦντες" ἐντυ- 
χών τε αὐτοῖς ἔπαϑόν τι πρὸς τὴν ἐπαγγελίαν τῶν 
ἀνδρῶν. ὁποῖον λέγονται πρὸς τὴν 4ἰσχύλου σοφίαν 

δι 3 ὮΣ ΧΡῊ, τ 
παϑεῖν ᾿4ϑηναῖοι᾽ ποιητὴς μὲν γὰρ οὗτος τραγῳ- 

Ἁ Υ ς -»" 9 [4 [4 

δέας ἐγένετο. τὴν τέχνην δὲ ὁρῶν ἀκαταάσκευόν τε 
καὶ μήπω κεκοσμημένην εἰ μὲν ξυνέστειλε τοὺς χο- 

Α ᾿, - - 3 

ροοὺς ἀποτάδην ὄντας. ἢ τὰς τῶν ὑποκριτῶν ἀντι- 
λέξεις εὗρε παραιτησάμενος τὸ τῶν μονωδιῶν μῆκος. 
Ἢ Α ς Ἁ - , 5 » ΄ « Α 

ἢ τὸ ὑπὸ σκηνῆς ἀποθνήσκειν ἐπενόησεν. ὡς μὴ ἐν 
φανερῷ σφάττοι, σοφίας μὲν μηδὲ ταῦτα ἀπηλλάχϑω. 30 
δοκείτω δὲ κἂν ἑτέρῳ παρασχεῖν ἔννοιαν ἧττον δεξιῷ 

Α ΄ 9 8 5 Ἔ Α ᾿Ὶ ,» ’ ς " ’, 

τὴν ποίησιν. ὁ δ᾽ ἐνθυμηϑεὶς μὲν ἑαυτόν, ὡς ἐπάξιον 

ι 

τῷ ῷι 



σι 
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τοῦ τραγῳδίαν ποιεῖν φϑέγγοιτο, ἐνθυμηϑεὶς δὲ 24 
καὶ τὴν τέχνην, ὡς προσφυᾶ τῷ μεγαλείῳ μᾶλλον ἢ 
τῷ καταβεβλημένω τὲ καὶ ὑπὸ πόδα, σκευοποιέας 
μὲν ἥψατο εἰκασμένης τοῖς τῶν ἡρώων εἴδεσιν, ὀκρέ- 
βαντος δὲ τοὺς ὑποκριτὰς ἐνεβίβασεν, ὡς ἴσα ἐκεί- 
νοις βαίνοιεν, ἐσθήμασί τε πρῶτος ἐκόσμησεν, ἃ 
πρόσφορον ἥρωσί τε καὶ ἡρωίσιν ἠσϑῆσϑαι, ὅϑεν 
᾿4ϑηναῖοι πατέρα μὲν αὐτὸν τῆς τραγῳδίας ἡγοῦντο, 
ἐκάλουν δὲ καὶ τεϑνεῶτα ἐς Ζιονύσια, τὰ γὰρ τοῦ 
Αἰσχύλου ψηφισαμένων ἀνεδιδάσκετο καὶ ἐνίκα ἐκ 
καινῆς " καίτοι τραγῳδίας μὲν εὖ κεκοσμημένης ὀλίγη 
χάρις, εὐφραίνει γὰρ ἐν σμικρῷ τῆς ἡμέρας, ὥσπερ 
ἡ τῶν Ζιονυσίων ὧρα. φιλοσοφίας δὲ ξυγκειμένης 
μέν. ὡς Πυϑαγόρας ἐδικαίωσεν. ὑποϑειαζούσης δέ, 
ὡς πρὸ Πυϑαγόρου ἸΙνδοί. οὐκ ἐς βραχὺν χρόνον ἡ 
χάρις. ἀλλ᾽ ἐς ἄπειρόν τε καὶ ἀριϑμοῦ πλείω. οὐ 
δὴ ἀπεικός τι παϑεῖν μοι δοκῶ φιλοσοφίας ἡττηϑεὶς 
εὖ κεχοσμημένης. ἣν ἐς τὸ πρόσφορον Ἰνδοὶ στεί- 
λαντὲς ἐφ᾽ ὑψηλῆς τε καὶ ϑείας μηχανῆς ἐκκυκλοῦ - 

οσιν᾽ ὡς δὲ ἐν δίκῃ μὲν ἠγάσϑην αὐτούς. ἐν δίκῃ 
δὲ ἡγοῦμαι σοφούς τε καὶ μακαρίους. ὥρα μανϑά- 
νειν εἶδον ἄνδρας οἰκοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐκ 
ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ ἀτειχέστως τετειχισμένους καὶ οὐδὲν 
κεκτημένους ἢ τὰ πάντων. εἰ δ᾽ αἰνιγμάτων ἅπτο- 

ὅ μαι. σοφία Πυϑαγόρου ξυγχωρεῖ ταῦτα, παρέδωκε 
γὰρ καὶ τὸ αἰνίττειν διδάσκαλον εὑρὼν σιωπῆς λό- 
γον σοφίας δὲ ταύτης ἐγένεσϑε μὲν καὶ αὐτοὶ Πυ- 
ϑαγόρα ξύμβουλοι χρόνον. ὃν τὰ ᾿Ινδῶν ἐπῃνεῖτε. 
᾿Ινδοὶ τὸ ἀρχαῖον πάλαι ὄντες" ἐπεὶ δ᾽ αἰδοῖ τοῦ 346 
λόγου, δι᾿ ὃν ἐκ μηνιμάτων τῆς γῆς ἀφίκεσϑε δεῦρο, 
δ, » ’ » μ ’ Δ 
ἕτεροι μᾶλλον ἐβούλεσϑε δοκεῖν ἡ Αἰθίοπες οἱ ἀπὸ 
3 -» , Ἂν - - ᾿ 

Ινδῶν ἥκοντες. πάντα ὑμῖν ἐς τοῦτο ἐδρᾶτο᾽ ὅϑεν 
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ἐγυμνώϑητε μὲν σκευῆς, ὁπόση ἐκεῖϑεν, ὥσπερ ξυν- 
αποδυόμενοι τὸ 4ἰϑίοπες εἶναι, ϑεοὺς δὲ ϑεραπεύειν 
3 ᾿ Ν ᾿ ΄ -» Ν " [ , 

ἐψηφίσασϑε τὸν Αἰγύπτιον μᾶλλον ἡ τὸν ὑμέτερον 
τρόπον. ἐς λόγους τε οὐκ ἐπιτηδείους ὑπὲρ Ἰνδῶν 
κατέστητε. ὥσπερ οὐκ αὐτοὶ διαβεβλημένοι τῷ ἀφ᾽: 

-» “ , 

οἵων διαβεβλῆσϑαι ἥκειν. καὶ οὐδὲ μετερρύϑμισϑέ 
πώ γε τοῦτο. οἱ καὶ τήμερον ἐπίδειξιν αὐτοῦ πεποίη- 

᾽ 

σϑε φιλολοίδορόν τε καὶ ἰαμβώδη. χρηστὸν οὐδὲν 
Ε] Ἷ 3 Ἁ Ἷ ᾿] ᾿ῳ ΕῚ ’ Π 

ἐπιτηδεύειν ᾿Ινδοὺς φάσκοντες, ἀλλ᾽ ἡ ἐκπλήξεις καὶ 
ἀγωγάς. καὶ τὰς μὲν ὀφθαλμῶν, τὰς δὲ ὥτων. σο- τ0 

’ ᾿ ᾿ὔ᾿ 3 Ἁ Ε ΄ 3 , ΄,ὕ - φίαν δὲ οὕπω ἐμὴν εἰδοτὲς ἀναίσϑητοι φαίνεσϑε τῆς 
23. Β΄. μος ΄ ταν τ ξτῦι «Εἰ ὕὕὖὕἥἕ ᾽ -» ᾿ , 
ἐπ᾿ αὐτῇ δόξης, ἐγὼ δ᾽ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ μὲν λέξω 

ὃς.» ἘΣ ΄ Ὡ ᾽ ἀν » ᾽ ΝΙΝ ι 3 
οὐδέν, εἴην γάρ. ὃ μὲ ᾿Ινδοὶ ἡγοῦνται, Ινδὼν δὲ οὐ 

- » ς » 

ξυγχωρῶ ἅπτεσϑαι. ἀλλ᾽ εἰ μέν τις ὑγιῶς καὶ υμᾶς 
ἔχει σοφία Ἱμεραίου ἀνδρός, ὃς ἄδων ἐς τὴν Ἑλένην 15 χει σοφία Ἵμερ νδρός, ὃς ἄδων ἐς τὴν Ἑλένην 
3 ΄ -ἤ , , 3 

ἐναντίον τῷ προτέρῳ λογῳῷ παλινῳδίαν αὐτὸν ἕκα- 114 
. 2 “-, ς τ ᾽ 

λεόσεν οὐκ ἔστιν ἔτυμος ὁ λόγος οὗτος ἤδη 
3 - Ξ τὸ 

καὶ αὐτοὺς ὥρα λέγειν. ἀμείνω τῆς νῦν παρεστη- 
κυίας μεταλαβόντας περὶ αὐτῶν δόξαν. εἰ δὲ καὶ 

᾿ ς » , ΄ ἄμουσοι πρὸς παλινῳδίαν ὑμεῖς, ἀλλὰ φείδεσϑαί γε 90 
3 » 2 » » ἊΣ , 

χρὴ ἀνδρῶν. οὖς ἀξιοῦντες ϑεοὶ τῶν αὐτοῖς ὄντων 
οὐδὲ ἑαυτοὺς ἀπαξιοῦσιν ὧν ἐκεῖνοι πέπανται. διῆλ- 

841 ϑές τινα. Θεσπεσίων. καὶ περὶ τῆς Πυϑοῦς λόγον 
τυ ἱν » 2 , ΄ ν 

ὡς ἁπλῶς τε καὶ ἀκατασκεύως χρώσης., καὶ παρά- 
δειγμα ἐγένετό σοι τοῦ λόγου νεὼς κηροῦ καὶ πτε-: 

- Ἐς ψ )5.. ἸὩΝ: τὰ “5 ΄ κ τ 2 «λ 
ρῶν ξυντεϑείς᾽ ἐμοὶ δὲ ἀκατάσκευα μὲν δοκεῖ οὐδὲ 
ταῦτα, τὸ γὰρ 

ξυμφέρετε πτερώ τ᾽ οἰωνοὶ κηρόν τε μέλιτται 

κατασχευαξομένου ἦν οἶκον καὶ οἴκου σχῆμα, ὁ δ᾽, 
οἶμαι, μικρὰ ταῦτα ἡγούμενος καὶ τῆς ἑαυτοῦ δο- 30 

ὕ » ἣν Ὁ» ΕῚ Γ Ἂ φ᾿ τς ἃ 

φίας ἥττω καὶ ἄλλου ἐδεήθη νεὼ καὶ ἄλλου καὶ με-- 
΄ ΒΩ Ἁ δ ᾿ς. δι. ἢ ᾿ 3 » ἣ 

γάλων ἤδη καὶ ἑκατομπέδων., ἕνος δὲ αὐτῶν καὶ 

ωιϊ 

τῷ ὅπ 
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ΡΥ Ω 5. ν ΥΥ , ΄ ΑΕ τε ῖς 
χρυσᾶς ἴυγγας ἀνάᾶψαι λέγεται Σειρήνων τινὰ ἐπε- 
χούσας πειϑώ,. ξυνελέξατό τε τὰ εὐδοκιμώτατα τῶν 
2 3 Ἁ Ἁ , [.} ἃ 9 

ἀναϑηματῶν ἕς τὴν Πυϑῶ κοσμου ἕνξκα. καὶ οὔτ 

ἀγαλματοποιέαν ἀπήλασεν ἀπάγουσαν αὐτῷ κολοσ- 
5" σοὺς ἐς τὸ ἱερὸν τοὺς μὲν ϑεῶν, τοὺς δὲ ἀνθρώπων. 
τοὺς δὲ ἵππων τε καὶ ταύρων καὶ ἑτέρων ξῴων οὔτε 

- "» ᾿ 

Γλαῦκον μετὰ τοῦ ὑποχρατηριδέου ἥκοντα, οὔτε τὴν 
: , 9 ΄, τι “ κι ’ ᾿ - 

αλισκομένην Ἰλίου ἀκρόπολιν, ἣν Πολυγνῶτος ἕκεῖ 
[4 3 Ἁ Ἁ αὐ ᾿ ᾿Ὶ ’ 

γράφει. οὐ γὰρ δὴ τὸν χρυσὸν γὲ τὸν “υδιον καλ-- 248 
, - » ς Ἐῷ 3 Ἂ, οὐϑίον τας ᾿ δεΣῖς 

τὸ λωπισμα τῆς Πυϑοῦς ἡγεῖτο. ἀλλ΄ ἕκεῖνον μὲν ὑπὲρ 

τῶν Ἑλλήνων ἐσήγετο ἐνδεικνύμενος. οἶμαι, αὐτοῖς 
τὸν τῶν βαρβάρων πλοῦτον. ἵνα γλίχοιντο ἐκείνου 
μᾶλλον ἢ τοῦ διαπορϑεῖν τὰ ἀλλήλων. τὸν δὲ δὴ 
Ἕλληνά τε καὶ προσφυᾶ τῇ ἑαυτοῦ σοφίᾳ τρόπον 

᾿ ΄ 4» ͵ ΄, ᾿ ,΄ ς - 

ιό κατεσκξδυάξετο καὶ ἡγλαιξε τουτῷ τὴν Πυϑῶ. ἡγου- 
9 " 

μαι δὲ αὐτὸν κόσμου ἕνεκα καὶ ἐς μέτρα ἐμβιβάξειν 
τοὺς χρησμούς. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἐπεδείκνυτο. τοι- 

" Γ ες “͵ Ἵ ἄάσδε ἂν τὰς ἀποκρίσεις ἐποιεῖτο᾽ δρᾶ τὸ δεῖνα ἢ μὴ 
. τῷ “ ; - 

δρᾶ, καὶ ἴϑι ἢ μὴ ἴϑι. καὶ ποιοῦ ξυμμάχους ἢ μὴ 
» - ϑ, ς Ἂ 

0 ποιοῦ. βραχέα γάρ που ταῦτα, ἤ. ὥς φατε ὑμεῖς, 
γυμνά, ὁ δ᾽ ἵνα μεγαλορρήμων τὲ φαίνοιτο καὶ ἡδίων 
τοῖς ἐρωτῶσι, ποιητικὴν ἡρμόσατο. καὶ οὐκ ἀξιοῖ 

Ξ . ᾿ 3 . ᾿ Η . ΄ , 
εἶναι. ὃ τι μὴ οἶδεν, αλλὰ καὶ τὴν ψαμμον εἰδέναι 

, δεκπ ῃ 3 ΄ ὅ.-οῇ . ᾿ - ͵ 
φησίν. ὁποση. ἀριϑμῆσας αὑτὴν, καὶ τὰ τῆς ϑαλατ- 

ῦ τῆς μέτρα ξυνειληφέναι πάντα. ἢ καὶ ταῦτα τερα- 
τολογίᾳ προσγράφεις, ἐπειδὴ σοβαρῶς αὐτὰ ὁ ̓ 4πόλ- 
λῶν καὶ ξὺν φρονήματι ὀρϑῷ φράξει; εἰ δὲ μὴ 

7 Ξ , Ν 2 , 
ἀχϑέσῃ. Θεσπεσίων. τῷ λογῷ. γρᾶες ἀνημμέναι 

κόσκινα φοιτῶσιν ἐπὶ ποιμένας. ὅτε δὲ καὶ βουκό- 
0 λους. ἐώμεναι τὰ νοσοῦντα τῶν ϑρεμμάτων μαντικῇ: 

ὥς φασιν. ἀξιοῦσι δὲ σοφαὶ ὀνομάξεσϑαι καὶ σοφώ- β 
τεραι ἢ οἱ ἀτεχνῶς μάντεις" τοῦτό μοι καὶ ὑμεῖς 



μ.", 

549 λάκτος αὐτοῖς καὶ οἴνου πηγὰς δώσει καὶ ποτιεῖ 

Υ͂Ι, 11. Ρ.ὄ 115] ΤΎΛΝΕΑ ΑἈΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 995, 

παρὰ τὴν Ἰνδῶν σοφίαν φαίνεσϑε, οἵ μὲν γὰρ ϑεῖοί 
ς »" τέ εἰσι καὶ κεκόσμηνται κατὰ τὴν Πυϑίαν, ὑμεῖς δέ 

- ἀλλ᾽ οὐδὲν εἰρήσεται περαιτέρω, εὐφημία γὰρ 

φίλη μὲν ἐμοί, φίλη δὲ Ἰνδοῖς. ἣν ἀσπαξοίμην ὡς 
ὀπαδὸν ἅμα καὶ ἡγεμόνα τῆς γλώττης. τὰ μὲν ἐμαυτῷ 

2 » - 

δυνατὰ ϑηρεύων ξὺν ἐπαίνῳ τε αὐτῶν καὶ ἔρωτι. 
ὅ τι δὲ μὴ ἐφικτὸν εἴη μοι, καταλείπων αὐτὸ ἄχραν- 

΄ ν ὁ ΄ ᾿ ᾽ , 3 , 
τον ψόγου. συ δὲ Ὁμήρου μὲν ἕν Κυκχλωπίᾳ ἀκουῶν. 

ς - 2 ’ 3, 

ὡς ἡ γῆ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ ἀνομωτάτους ἄσπορος 
3 ΄ - - 3 ᾿, 

καὶ ἀνήροτος ἑστιᾷ. χαίρεις τῷ λόγῳ, κἂν Ἠδωνοί 
τινες ἢ Δυδοὶ βακχεύωσιν. οὐκ ἀπιστεῖς. ὡς γά- 

τούτους. τοὺς δὲ σοφίας ἁπάσης βάκχους ἀφαιρήσῃ 
δῶρα αὐτόματα παρὰ τῆς γῆς ἥκοντα; τρίποδες δὲ 
αὐτόματοι καὶ ἐς τὰ ξυμπόσια τῶν ϑεῶν φοιτῶσι. 

Α ΡΙ ἊΝ 9 [4 Ἃ Ά ΡῚ Ἁ ΕΩ Ἁ 

καὶ ὁ “ἦρης ἀμαϑῆς πὲρ ὧν καὶ ἔχϑρος οὑὐπῶ τον 
“ 2 4 3 - ΄ 2.32 » ς » 
Ἤφαιστον ἐπ᾿ αὑτοῖς γέγραπται, οὐδ᾽ ἔστιν, ὡς ἤκου- 

΄ δ Ά ΄ κάειν ΕῚ πεν ΠΕν 

σαν ποτε οἵ ϑεοὶ τοιαύτης γραφῆς ἀδικεῖ, φαιστε, 

κοσμῶν τὸ ξυμπόσιον τῶν ϑεῶν καὶ περιιστὼς αὐτῷ 

ϑαύματα. οὐδὲ ἐπὶ ταῖς ὁμωαῖς αἰτέαν ποτὲ “ἔσχε: 
ταῖς χρυσαῖς ὡς παραφϑείρων τὰς ὕλας. ἐπειδὴ τὸν 
χρυσὸν ἔμπνουν ἐποίει, κόσμου γὰρ ἐπιμελήσεται 
τέχνη πᾶσα. ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι τέχνας ὑπὲρ 
κόσμου εὕρηται. ἀνυποδησία δὲ καὶ τρίβων καὶ πή- 
ραν ἀνῆφϑαι κόσμου εὕρημα᾽ καὶ γὰρ τὸ γυμνοῦ-: 

’, ἰν τ " " 3 ΄ Α ὅϑαι., καϑάπερ ὑμεῖς. ἔοικε μὲν ἀκατασκεύῳ τε καὶ 
- ς , 

λιτῷ σχήματι. ἐπιτετήδευται δὲ ὑπὲρ κόσμου καὶ 
Ἔα ς ἤ 3 - ᾿Ὶ δ ΠῚ Α , ᾿Ὶ Α 

οὐδὲ ἄπεστιν αὐτοῦ τὸ ἑτέρῳ φασὶ τύφῳ. τὰ δὲ 
«ς ΄ ΟΡ; -" Γι ὶ Α »“ ΄ 

Ἡλίου τε καὶ Ινδῶν πατριὰ καὶ ὁπῃ χαίρει ϑερα- 

πευόμενος ἐχέτω τὸν αὐτῶν νόμον. ϑεοὶ μὲν γὰρ 
χϑόνιοι βόϑρους ἀσπάσονται καὶ τὰ ἐν κοίλῃ τῇ γὴ 
δρώμενα, Ἡλίου δὲ ἀὴρ ὄχημα. καὶ δεῖ τοὺς προσ- ρώμενα, Ἡλίου δὲ ἀὴρ ὄχημα. εἴ τοὺς προ 

τῷ φι 

90 
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φόρως ἀσομένους αὐτὸν ἀπὸ γῆς αἴρεσϑαι καὶ ξυμ- 
μετεωροπολεῖν τῷ ϑεῶ᾽ τοῦτο δὲ βούλονται μὲν πάν- 

΄ δα ᾿ ᾿ ςς τες, δυνανται δὲ ᾿Ινδοὶ μονοι. 
2 » ς ΄ « ΄ ᾿ ᾿ » 

ἀναπνεῦσαι ὁ Ζάμις ἑαυτόν φησιν, ἐπειδὴ ταῦτα 
ε » - 

ἤκουσεν" ὑπὸ γὰρ τῶν τοῦ ᾿“πολλωνίου λόγων οὕτω 
διατεθῆναι τοὺς Αἰγυπτίους, ὡς τὸν Θεσπεσίωνα 
μὲν καίτοι μέλανα ὄντα κατάδηλον εἶναι. ὅτι ἐρυ- 
ϑροιῴη, φαίνεσϑαι δέ τινα καὶ περὶ τοὺς λοιποὺς ἔκ- 

ϑικΥΘ.Σ ς ἑοῦ ς 9 , ᾿ ᾿ 3 , - πληξιν ἐφ᾽ οἷς ἐρρωμένως τε καὶ ξὺν εὐροίᾳ διαλε-- 350 
γομένου ἤκουσαν, τὸν νεώτατον δὲ τῶν Αἰγυπτίων. 
ᾧ ὄνομα ἣν Νεῖλος, καὶ ἀναπηδῆσαί φησιν ὑπὸ 
ϑαύματος μεταστάντα τε πρὸς τὸν ᾿Δπολλώνιον ξυμ- 

βαλεῖν τε αὐτῷ τὴν χεῖρα καὶ δεῖσθαι αὐτοῦ τὰς 
ξυνουσίας. αἵ ἐγένοντο αὐτῷ πρὸς τοὺς Ἰνδούς. 
φράζειν. τὸν δὲ ᾿4πολλώνιον ..σοὶ μὲν οὐδενὸς ἂν“ 
φάναι, ..βασκήναιμι ἐγὼ λόγου φιληκόῳ τε, ὡς ὁρῶ, 

΄ Α ΄ 32 ’ “ῳ {ςς 
τυγχάνοντι καὶ σοφίαν ἀσπαξομένῳ πᾶσαν," Θεσπε- 

, ᾿ -» » ΟΡ ὅς 
σίωνι δὲ καὶ εἴ τις ἕτερος λῆρον τὰ ἸΙνδῶν ἡγεῖται, 

ν Ἵ - »Ὕ . μὴ ἂν ἐπαντλῆσαι τοὺς ἐκεῖϑεν λόγους ὅϑεν ὁ 
φψ' ΄ , ς 53 Θεσπεσίων ..εἰ δὲ ἔμπορος““ εἶπεν ..«ἢ ναύκληρος 

5 τῆς ΤΌΣΕΣ 3 - Ὺ- ΄ 3 .“᾽ 

ἦσϑα καί τινα ἡμῖν ἀπῆγες ἐκεῖϑεν φόρτον, ἀρα ἂν 
5, Φ » ᾽ ἣν) ΛΗ ν ΨΉδ.γ.5 - τ 3 , 3 τ ἢ 

ἠξίους. ἐπειδὴ ἀπ᾿ ᾿Ινδῶν οὗτος, ἀδοκέμαστον αὐτὸν 
διατίϑεσϑαι καὶ μήτε γεῦμα παρέχειν αὐτοῦ μήτε 

"ἢ ς 
δεῖγμα τ" ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Δπολλώνιος ..«παρειχόμην 

᾿ 5; » ΄ 1. ν 
ἂν“ εἶπε τοῖς γε χρήξζουσιν, εἰ δ᾽ ἥκων τις ἐπὶ τὴν 
ϑάλατταν καταπεπλευκυίας ἤρτι τῆς νεὼς ἐλοιδορεῖτο 
τῷ φόρτῳ καὶ διέβαλλε μὲν αὐτὸν ὡς ἥκοντα ἐκ γῆς. 
«᾿ ς ε 3 

ἢ μηδὲν ὑγιὲς φέρει. ἐμοὶ δὲ ἐπέπληττεν ὡς οὐχ 
ὑπὲρ σπουδαίων ἀγωγίμων πλεύσαντι τούς τε ἄλ- 
λους ἔπειϑεν οὕτω φρονεῖν, ἀρ᾽ ἄν σοι δοκεῖ τις 
καταπλεύσας ἐς τοιόνδε λιμένα βαλέσϑαι τινὰ ἄγκυ- 

ῃ Ζ Ἔ: 
ραν ἢ πεῖσμα, ἀλλ᾽ οὐχὶ μᾶλλον ἀνασείσας τὰ ἵστέα 



πΠΎΡ. "ΜΠ... Ὁ  - μῳ ΄σ ΤΡ “Ἐν βτ ὦ - ποέἘΠττσ τος 
τ τὰ ἦν ὡ- μ 4 ᾿ 

ΟΥ͂Ι, 13. Ρ. 116] ΤΎΛΝΕΑ ΑΠΟΔΛΔΑΘΧΝΙΟΝ. 995 

μετεωρίσαι ἂν τὴν ναῦν ἐς τὸ πέλαγος ἀνέμοις ἐπι- 
τρέψας τὰ ἑαυτοῦ ἥδιόν γε ἢ ἀκρίτοις τε καὶ ἀξένοις 
ἤϑεσιν τ΄ »»ἀλλ᾽ ἐγὼϊ ἔφη ὁ Νεῖλος .«λαμβάνομαι 
τῶν πεισμάτων καὶ ἀντιβολῶ δε. ναύκληρε, κοινωνῆ-- 

σαί μοι τῆς ἐμπορίας, ἣν ἄγεις. καὶ ξυνεμβαέην ἄν: 

δοι τὴν ναῦν περίνεώς τε καὶ μνήμων τοῦ σοῦ φόρ- 
του.“ διαπαῦσαι δὲ ὁ Θεσπεσίων (ξητῶν) τὰ τοι- 
αὔτα ..«χαίρω“ ἔφη ..«πολλώνιε. ὅτι ἄχϑη ὑπὲρ ὧν 
ἤκουσας" καὶ γὰρ ἂν καὶ ἡμῖν ξυγγιγνώσκοις ἀχϑο- 
μένοις ὑπὲρ ὧν διέβαλες τὴν δεῦρο σοφίαν. οὐδὲ ἐς 
πεῖράν πῶ αὐτῆς ἀφιγμένος.“ ὁ δ᾽ ἐχπλαγεὶς μὲν 
ὑπὸ τοῦ λόγου πρὸς βραχὺ τῷ μηδ᾽ ἀκηκοέναι πω 
τὰ περὶ τὸν Θφασύβουλόν τε καὶ τὸν Εὐφράτην, 

51 ξυμβαλὼν. δ᾽. ὥσπερ εἰώϑει. τὸ γεγονὸς .Ινδοὶ 
δέ““, εἶπεν " Θεσπεσίων. οὐκ ἂν τοῦτο ἔπαϑον. 

βι “8 - 

οὐδ᾽ ἂν προσέσχον Εὐφράτῃ καϑιέντι ταῦτα. σοφοὶ 
γὰρ προγιγνώσκειν. ἐγὼ δὲ ἴδιον μὲν ἐμαυτοῦ πρὸς 

2 9 ς΄ ’ ’ 

Εὐφράτην διηνέχϑην οὐδέν. χρημάτων δὲ ἀπάγων 
ἢ “τῷ β᾿ Ξ τ πὰ ξ χε. 

αὐτὸν καὶ τοῦ μὴ ἐπαινεῖν τὸ ἐξ ἅπαντος κέρδος 
Η, ιν ΄ ᾿ς -» Ω 3 , οὐτ΄ ἐπιτήδεια ξυμβουλεύειν ἔδοξα οὔτε ἐκείνῳ δὺυ-- 

νατά, καὶ ἔλεγχον δὲ ἡγεῖται ταῦτα καὶ οὐκ ἀνίησιν 
ΕΓ. διε δ “« , 2 " ᾿ ᾿ Στ Κι ἀεί τι κατ΄ ἐμοῦ ξυντιϑείς. ἐπεὶ δὲ πιϑανὸς ὑμῖν 
3ι 3 μἽ τὴς ε 
ἔδοξε τοὐμὸν διαβάλλειν ἦϑος. ἐνθυμεῖσϑε. ὡς προ- 

ς - - :- . ’ 

τέρους ὑμᾶς ἐμοῦ διέβαλεν᾽ ἐμοὶ γὰρ κίνδυνοι μὲν 
καὶ περὶ τὸν διαβεβλησόμενον οὐ σμικροὶ φαίνονται. 3: 

- 9 ΄ 

μισήσεται γάρ που ἀδικῶν οὐδέν. ἐλεύϑεροι δὲ κιν- 
δύνων οὐδ᾽ οἵ τῶν διαβολῶν ἀκροασόμενοι δοκοῦσιν. 
εἰ πρῶτον μὲν ἁλώσονται ψευδολογίαν τιμῶντες καὶ 

ἀξιοῦντες αὐτὴν ὧνπερ τὴν ἀλήϑειαν. εἶτα κουφό- 
τητα καὶ εὐαγωγίαν --- ἡττᾶσϑαι δὲ τούτων καὶ μει- 

, ΄ 7 ΄ . ΄ ραχέῳ αἰσχρόν --- φϑονεροί τε δόξουσι διδάσκαλον 
- 3 ΕΝ 

ἀκοῆς ἀδίκου ποιούμενοι τὸν φϑόνον, αὐτοί τε μᾶλ- 
Ῥμϊοβέσδέας δᾶ. Κδυξευ. 15 

10 110 

30 
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λον ἔνοχοι ταῖς διαβολαῖς. ἃς ἐφ᾽ ἑτέρων ἀληϑεῖς 
ἡγοῦνται, αἱ γὰρ τῶν ἀνθρώπων φύσεις ἑτοιμότεραι 
δρᾶν. ἃ μὴ ἀπιστοῦσι. μὴ τυραννεύσειεν ἀνὴρ ἕτοι- 
μος ταῦτα, μηδὲ πφοσταίη δήμου. τυραννὶς γὰρ καὶ 
ἡ δημοκρατία ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔσται, μηδὲ δικάσειεν, ὑπὲρ 
μηδενὸς γὰρ γνώσεται. μηδὲ ναυκληρήσειεν, ἡ γὰρ 
ναῦς στασιάσει.. μηδὲ ἄρξειε στρατοῦ. τὸ γὰρ ἀν- 
τέξοον εὖ πράξει, μηδὲ φιλοσοφήσειεν οὕτως ἔχων. 
οὐ γὰρ πρὸς τἀληϑὲς δοξάσει. ὑμᾶς δὲ Εὐφράτης 

1. ἀφήρηται καὶ τὸ σοφοὺς εἶναι, οὖς γὰρ ψεύδει ὑπη- 
γάγετο. πῶς ἂν οὗτοι σοφίας αὑτοὺς ἀξιώσειαν. ἧς 
ἀπέστησαν τῷ τὰ μὴ πιϑανὰ πείσαντι;““ διαπραύνων 
δ᾽ αὐτὸν ὁ Θεσπεσίων ..«ἅλις Εὐφράτου“ ἔφη ..καὶ 
μικροψύχων λόγων, καὶ γὰρ ἂν καὶ διαλλακταὶ γε- 
νοΐίμεϑά σοι τε κἀκείνῳ, σοφὸν ἡγούμενοι καὶ τὸ 
διαιτᾶν σοφοῖς. πρὸς δὲ ὑμᾶς.“ εἶπε. .τίς διαλλάξει 353 
μὲ; χρὴ γάρ που καταψευσϑέντα ἐκπεπολεμῶσϑαι 
ὑπὲρ τοῦ ψεύδους.“ ὁ Ρ,, ἐχέτω οὕτως““ ἡ δ᾽ ὁ 
᾿ἀπολλώνιος .«.καὶ σπουδῆς ἁπτώμεϑα, τουτὶ γὰρ 

ΧΙΥ ἡμᾶς διαλλάξει μᾶλλον.“ ἐρῶν δὲ ὁ Νεῖλος τῆς 
9 ἀκροάσεως τοῦ ἀνδρὸς .«καὶ μὴν σὲ ἔφη »προσήκχει 

ἄρξαι τοῦ σπουδάσαι, διελθόντα ἡμῖν τήν τε ἀπο- 
δημίαν τὴν γενομένην σοι ἐς τὸ ᾿Ινδῶν ἔϑνος τάς τὲ 

ἐκεῖ σπουδάς. ἃς ὑπὲρ λαμπρῶν δήπου ἐποιεῖσϑε."“ 
ἐγὼ δὲ ἔφη ὁ Θεσπεσίων ..καὶ περὶ τῆς Φραώτου 
σοφίας ἀκοῦσαι ποϑῶ. λέγεσϑε γὰρ καὶ τῶν ἐκείνου 
λόγων ἀγάλματα ἀπὸ Ἰνδῶν ἄγειν.“ ὁ μὲν δὴ ̓ 4πολ- 
λώνιος ἀρχὴν τοῦ λόγου τὰ ἐν Βαβυλῶνι ποιησάμε- 
νος διήει πάντα, οἵ δὲ ἄσμενοι ἠκροῶντο ὑποκείμενοι 

ϑυτῷ λόγῳ. μεσημβρία δ᾽ ὡς ἐγένετο, διέλυσαν τὴν 
σπουδήν, τὸν γὰρ καιρὸν τοῦτον καὶ οἵ Γυμνοὶ πρὸς 
ἱεροῖς γίγνονται. 

σι 
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- 

2 οι 



ΟΝ ἰ»» 

ΨΙ, 15. 16. Ρ. 111] ΤΎΛΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. ΡΥ, 

“Ζειπνοῦντι δὲ τῷ ᾿Δπολλωνίῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ 
αὐτὸν ὁ Νεῖλος ἐφίσταται λαχάνοις ἅμα καὶ ἄρτοις 
καὶ τραγήμασι. τὰ μὲν αὐτὸς φέρων, τὰ δὲ ἕτεροι, 
καὶ μάλα ἀστείως ..οἵὗ σοφοὶ ἔφη ..ξένια πέμπουσιν 
ὑμῖν τε κἀμοὶ ταῦτα. κἀγὼ γὰρ ξυσσιτήσω ὑμῖν οὐκ 
ἄκλητος, ὥς φασιν. ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν καλῶν.“ .ἡδυ“" 
εἶπεν ὃ ᾿Δἀπολλώνιος ..«ἀπάγεις. ὦ νεανία. ξένιον, 
σεαυτόν τε καὶ τὸ σεαυτοῦ ἦϑος. ὃς ἀδόλως μὲν φι- 
λοσοφοῦντι ἔοικας. ἀσπαξομένῳ δὲ τὰ ᾿Ινδῶν τε καὶ 
Πυϑαγόρου. κατακλένου δὴ ἐνταῦϑα καὶ ξυσσίτει."" 
»κατάκειμαι.““ ἔφη ..σιτία δὲ οὐκ ἔσται σοι τοσαῦτα. 
ὡς ἐμπλῆσαί με.“ ..ἔοικας““ εἶπεν ..εὔσιτος εἶναι 
καὶ δεινὸς φαγεῖν.“ ..δεινότατος μὲν οὖν.“ ἔφη ..ὃς 
γὰρ τοσαύτην καὶ οὕτω λαμπρὰν δαῖτά σου παρα- 
ϑέντος οὔπω ἐμπέπλησμαι, διαλιπὼν δὲ ὀλίγον πάλιν 
ἐπισιτιούμενος ἥκω. τί φήσεις ἀλλ᾽ ἢ ἀκόρεστόν τε 
εἶναί μὲ καὶ δεινῶς γάστριν ;΄““ ..ἐμπίπλασο.“΄ εἶπεν 
ἀφορμαὶ δ᾽. ὁπόσαι λόγων. τὰς μὲν αὐτὸς παραδί- 

538 δου, τὰς δὲ ἐγὼ δώσω.“ ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν. .. ἐγὼ“ 
53 3 ὰ ’ ΄ 

ἡ δ᾽ ὁ Νεῖλος ..τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἐστρατευόμην 
ὁμοῦ τοῖς Γυμνοῖς οἷον ψιλοῖς τισιν ἢ σφενδονήταις 

ἱΣ 

ἐχείνοις ἐμαυτὸν ξυντάττων. νυνὶ δὲ οπλιτεύσω καὶ 
9 ΄ 3 Ξ ΄ : 5 

κοσμήσει μὲ ἡ ἀσπὶς ἡ σή.“ ..ἀλλ᾽ οἶμαί σε.“ εἶπεν 
΄ «ὦ 2 γι ».Αγύπτιε. παρὰ Θεσπεσίωνέ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἕξειν 

, 2 γῇ 24 - 
αἰτίαν, ἐφ᾽ οἷς οὐδὲ ἐς ἔλεγχον ἡμῶν καταστὸς 
2 ᾿΄ Ἁ δ᾽ δ ] ἕξ - ΡΡ ,΄, [7 3 

πλείω σὺ δ᾽ ἑτοιμότερον ἢ ξυγχωρεῖ βίου αἵρεσις ἐς 
κ Ὁ ΕΩ 3 ΄ ξ Α ς - 3 ὔ 

τὰ ἡμέτερα ἤϑη ἀφήσεις.“ .«οἶμαι."" ἔφη ..εἰ δ᾽ αἰτία 
ἑλομένου ἔσται τις, τάχα καὶ μὴ ἑλομένου αἰτία. καὶ 
ε - π- 
ἁλώσονται μᾶλλον ἅπερ ἐγὼ ἑλόμενοι" τὸ γὰρ πρεσ- 

δ -" 3, Ψ΄ " 

βυτέρους ὁμοῦ καὶ σοφωτέρους ὄντας μὴ πάλαι ἡρῆ- 
σϑαι., ἅπερ ἐγὼ νῦν. δικαίαν αἰτίαν κατ᾽ ἐκείνων 
Ε) Ἢ - “ ᾿ς αν Ἁ , 

ἔχοι ἂν μᾶλλον οὑτῶ πλεονεχτουντας μὴ ἐς τὸ βελ- 
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τιον ἐλέσϑαι, ὃ τι χρήσονται.“ ..οὐκ ἀγεννῆ μέν, οὗ 
νεανίσκε, λόγον εἴρηκας ὅρα δέ, μὴ αὐτῷ τῷ οὕτω 
μὲν σοφίας. οὕτω δὲ ἡλικίας ἔχειν ἐκεῖνά γε ὀρθῶς 
ἡρημένοι φαίνονται ταῦτά τε ξὺν εἰκότι λόγῳ παραι- 

δτούμενοι, σύ τε ϑρασυτέρου λόγου δοκῇς ἅπτεσθαι 
καϑιστὰς μᾶλλον αὐτὸς ἢ ἐκείνοις ἑπόμενος.“ ὑπο- 
στρέψας δὲ ὁ Αἰγύπτιος παρὰ τὴν τοῦ ᾿Δπολλωνίου 
δόξαν ..«ἃ μὲν εἰκὸς ἦν΄“ ἔφη ..πρεσβυτέροις ὅμαρ- 
τεῖν νέον, οὐ παρεῖταί μοι. σοφίαν γὰρ ὁπότ᾽ ὥμην 

10 εἶναι περὶ τοὺς ἄνδρας. ἣν οὐκ ἄλλοις τισὶν ἀνθοώ- 
πων ὑπάρχειν. προσεποίησα ἐμαυτὸν τούτοις. πρό- 
φασις δέ μοι τῆς ὁρμῆς ἥδε ἐγένετο᾽ ἔπλευσέ ποτε 
ὁ πατὴρ ἐς τὴν ᾿Ἐρυϑρὰν ἑκών. ἦρχε δὲ ἄρα τῆς 
νεώς. ἣν Αἰγύπτιοι στέλλουσιν ἐς τὸ ᾿Ινδῶν ἔϑνος, 

165 ἐπιμίξας δὲ τοῖς ἐπὶ ϑαλάττῃ ᾿Ινδοῖς διεκόμισε λό- 
γους περὶ τῶν ἐκείνῃ σοφῶν ἀγχοῦ τούτων, οὗς πρὸς 
ἡμᾶς διῆλϑες᾽ ἀκούων δὲ αὐτοῦ καὶ τοιουτονί τινὰ 
λόγον. ὡς σοφώτατοι μὲν ἀνθρώπων ᾿Ινδοί, ἄποικοι 
δὲ Ἰνδῶν Αἰϑίοπες. πατρώξουσι δὲ οὗτοι τὴν σο-- 504 

50 φίαν καὶ πρὸς τὰ οἴκοι βλέπουσι. μειράκιον γενόμε-- 
νος τὰ μὲν πατρῷα τοῖς βουλομένοις ἀφῆκα, γυμνὸς 
δὲ Γυμνοῖς ἐπεφοίτησα τούτοις. ὡς μαϑησόμενος τὰ 
᾿Ινδῶν ἢ ἀδελφά γε ἐκείνων. καί μοι ἐφαίνοντο σο- 
φοὶ μέν, οὐ μὴν ἐκεῖνα. ἐμοῦ δ᾽ αὐτοὺς ἐρομένου, 

85. τοῦ χάριν οὐ τὰ ᾿Ινδῶν φιλοσοφοῦσιν. ἐκείνων μὲν 
ἐς διαβολὰς κατέστησαν παραπλησίως ταῖς πρὸς σὲ 
εἰρημέναις τήμερον. ἐμὲ δὲ νέον ἔτι. ὡς ὁρᾷς, ὄντα 
κατέλεξαν ἐς τὸ αὑτῶν κοινὸν δείσαντες, οἶμαι. μὴ 
ἀποπηδήσας αὐτῶν πλεύσαιμι ἐς τὴν Ἐρυϑράν. 

80 ὥσπερ ποτὲ ὁ πατήρ, ὃ μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐκ ἂν παρ- 
ἤκα᾽ προῆλθον γὰρ ἂν καὶ μέχρι τοῦ ὄχϑου τῶν 
σοφῶν, εἰ μή σέ τις ἐνταῦϑα ϑεῶν ἔστειλεν ἐμοὶ 



δ 
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ἀρωγόν. ὡς μήτε τὴν ᾿Ερυϑρὰν πλεύσας μήτε πρὸς 
τοὺς Κολπίτας παραβαλόμενος σοφίας Ἰνδικῆς γευ- 
σαίμην οὐ τήμερον βίου ποιησόμενος αἵρεσιν. ἀλλὰ 
πάλαι μὲν ἡρημένος. ἃ δὲ ὥμην ἕξειν. οὐκ ἔχων. τί 
γὰρ δεινόν. εἰ ὁτουδὴ ἁμαρτών τις ἐπάνεισιν ἐφ᾽ ὃ 
ἐθήρευεν; εἰ δὲ κἀκείνους ἐς τουτὶ μεταβιβάζοιμι 
καὶ γιγνοίμην αὐτοῖς ξύμβουλος ὧν ἐμαυτὸν πέπεικα. 
τέ ἄν. εἰπέ μοι, ϑρασὺ πράττοιμι; οὔτε γὰρ ἡ νεότης 
ἀπελατέα τοῦ τι καὶ αὐτὴ βέλτιον ἐνθυμηϑῆναι ἂν 
τοῦ γήρως. σοφίας τε ὅστις ἑτέρῳ γίγνεται ξύμβου- 
λος. ἣν αὐτὸς ἤἥρηται, διαφεύγει δήπου τὸ μὴ οὐχ ἃ 
πέπεισται πείϑειν. τοῖς τε ἥκουσιν ἀγαϑοῖς παρὰ 
τῆς τύχης ὅστις ἀπολαβὼν αὐτὰ χρῆται μόνος. ἀδι- 
κεῖ τἀγαϑά, ἀφαιρεῖται γὰρ αὐτῶν τὸ πλείοσιν ἡδίω 
φαίνεσϑαι.“΄ τοιαῦτα εἴραντος τοῦ Νείλου καὶ οὕτω 

νεανικὰ ὑπολαβὼν ὁ ̓ Δπολλώνιος ,«ὑπὲρ μισϑοῦ δὲ'' 
εἶπεν ..οὐ διαλέξῃ μοι πρότερον σοφίας γε ἐρῶν τῆς 
ἐμῆς :““ ..διαλεγώμεθϑα“ ἡ δ᾽ ὁ Νεῖλος .«καὶ ὃ τι 
βούλει, αἴτει.““ «αἰτῶ σε." εἶπεν .«ἃ μὲν αὐτὸς εἵλου, 
ἡρῆσϑαι. τοὺς δὲ Γυμνοὺς μὴ ἐνοχλεῖν ξυμβουλεύ- : 

ἘΞ τι Ἁ ΄ «ς , (ςς ΕΙ 5 

200 οντὰ ἃ μὴ πείσεις." Θ..πείσομαι ἔφη .«καὶ ὁμολο- 

γείσϑω ὁ μισϑός.““ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐσπούδα- 
σαν. ἐρομένου δ᾽ αὐτὸν μετὰ ταῦτα τοῦ Νείλου. 
πόσου χρόνου διατρίψοι περὶ τοὺς Γυμνούς. ..ὁπό- 
σου“ ἔφη .«χρόνου ἀξία ἡ τῶνδε σοφία τῷ ξυνεσο- 
μένῳ σφίσιν. εἶτα ἐπὶ Καταδούπων τὴν ὁδὸν ποιη- 
σόμεϑα τῶν πηγῶν ἕνεχα. χαρίεν γὰρ τὸ μὴ μόνον 
ἰδεῖν τὰς τοῦ Νείλου ἀρχάς. ἀλλὰ καὶ κελαδοῦντος 
«αὐτοῦ ἀκοῦσαι." 
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τ ΄ -" “,δὲ διαλεχϑέντες καί τινων ᾿Ινδικῶν μνημονεύ-- ΧΥΤΙῚ 
’, - ΄ ΄“ - 

σαντες ἐκάθευδον ἐν τῇ πόᾳ. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ προσ- 5: 
εὐξάμενοι τὰ εἰωϑότα εἵποντο τῷ Νείλῳ παρὰ τὸν 
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Θεσπεσίωνα αὐτοὺς ἄγοντι προσειπόντες οὖν ἀλλή- 
λους καὶ ξυνιξήσαντες ἕν τῷ ἄλσει διαλέξεως ἥπτοντο, 

ἤρχε δ᾽ αὐτῆς ὃ ᾿Ζπολλώνιος᾽ «οὖς μὲν γὰρ πολ- 
λοῦ“ ἔφη ..«ἄξιον τὸ μὴ κρύπτειν σοφίαν, δηλοῦσιν 

5 οἵ χϑὲς λόγοι διδαξαμένων γάρ μὲ ᾿Ινδῶν, ὁπόσα 
τῆς ἐκείνων σοφίας ὥμην προσήκειν ἐμοί, μέμνημαί 
τε τῶν ἐμαυτοῦ διδασκάλων καὶ περίειμι διδάσκων, 
ἃ ἐκείνων ἤκουσα, καὶ ὑμῖν δ᾽ ἂν ἐν κέρδει γενοί- 
μην, εἶ μὲ καὶ τὴν ὑμετέραν σοφίαν εἰδότα πέμποιτε, 

τὸ οὐ γὰρ ἂν παυσαίμην “Ἑλλησί τε διιὼν τὰ ὑμέτερα 
ΧΙΧ καὶ Ἰνδοῖς γράφων. ..«ἐρώτα, ἔφασαν .. ἕπεται 

γάρ που ἐρωτήσει λόγος.“ καὶ ὁ ̓ Δ4πολλώνιος ..περὶ 
ϑεῶν“ εἶπεν «ὑμᾶς ἐρήσομαι πρῶτον. τί μαϑόντες 
ἄτοπα καὶ γελοῖα ϑεῶν εἴδη παραδεδώκατε τοῖς 

ιὸ δεῦρο ἀνθρώποις πλὴν ὀλίγων" ὀλίγων γάρ; πάνυ 
μέντοι ὀλίγων. ἃ σοφῶς καὶ ϑεοειδῶς ἵδρυται, τὰ 
λοιπὰ δ᾽ ὑμῶν ἱερὰ ξῴων ἀλόγων καὶ ἀδόξων τιμαὶ 
μᾶλλον ἢ ϑεῶν φαίνονται.“ δυσχεράνας δὲ ὁ Θεσπε- 
σίων ..τὰ δὲ παρ᾽ ὑμῖν" εἶπεν «ἀγάλματα πῶς ἵδρῦ- 

90 ὅσϑαι φήσεις :“ἦ ,.ὥς γε ἔφη »κάλλιστον τὲ καὶ ὅεο- 
1} τατον δημιουργεῖν ϑεούς." »τὸν Ζέα που λέ- 

Ἶ 
τ. 

γεις“" εἶπε τὸν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ τὸ τῆς ̓ ἀϑηνᾶς 3256. 

ἕδος καὶ τὸ τῆς Κνιδίας τε καὶ τὸ τῆς ᾿Δ4ργείας καὶ 
ς “ ἔς. ; Η δ ον; ςς 3 ΄ (ς " 
ὁπόσα ὧδε καλὰ καὶ μεστὰ ὥρας.“ ..οὐ μόνον“ ἔφη 

δῇ Ἦ 711. ̓  κ 9 ΄ ἕξ ν κ ν Ξ ἘΠ 
δ..ταῦτα, ἀλλὰ καὶ καϑάπαξ τὴν μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις 

5 ,᾿, δ᾽ ,Ἶ, » 

ἀγαλματοποιίαν ἅπτεσϑαί φημι τοῦ προσήκοντος, 
ὑμᾶς δὲ καταγελᾶν τοῦ ϑείου μᾶλλον ἢ νομίζειν 
αὐτό.“ ..οἵ Φειδίαι δὲ εἶπε ..«καὶ οἵ Πραξιτέλεις 

» 3 

μῶν ἀνελθόντες ἐς οὐρανὸν καὶ ἀπομαξάμενοι τὰ 
0 τῶν ϑεῶν εἴδη τέχνην αὐτὰ ἐποιοῦντο. ἢ ἕτερόν τι 

ἦν, ὃ ἐφίστη αὐτοὺς τῷ πλάττειν; ““, ἕτερον“ ἔφη 
Α ν΄ -» "» 

καὶ μεστὸν γε σοφίας πρᾶγμα. ,.ποῖον; ““ εἶπεν 

ἌΝ 
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»οὐ γὰρ ἄν τι παρὰ τὴν μίμησιν εἴποις.“ {φαντα- 
σία“ ἔφη “ταῦτα εἰργάσατο σοφωτέρα μιμήσεως δη- 
μιουργός" μέμησις μὲν γὰρ δημιουργήσει. ὃ εἶδεν. 
φαντασία δὲ καὶ ὃ μὴ εἶδεν, ὑποϑήσεται γὰρ αὐτὸ 
πρὸς τὴν ἀναφορὰν τοῦ ὄντος. καὶ μέμησιν μὲν πολ- 
λάκις ἐκκρούει ἔκπληξις. φαντασίαν δὲ οὐδέν. χωρεῖ 
γὰρ ἀνέχπληκτος πρὸς ὃ αὐτὴ ὑπέϑετο. δεῖ δέ που 
“ιὸς μὲν ἐνθυμηϑέντα εἶδος ὁρᾶν αὐτὸν ξὺν οὐρανῷ 
καὶ ὥραις καὶ ἄστροις, ὥσπερ ὁ Φειδίας τότε ὥρμη- 
σεν. ᾿4ϑηνᾶν δὲ δημιουργήσειν μέλλοντα στρατόπεδα 
ἐννοεῖν καὶ μῆτιν καὶ τέχνας καὶ ὡς Ζιὸς αὐτοῦ 

ἀνέϑορεν. εἰ δὲ ἱέρακα ἢ γλαῦκα ἢ λύκον ἢ κύνα 
ἐργασάμενος ἐς τὰ ἵερὰ φέροις ἀντὶ Ἑρμοῦ τε καὶ 
᾿Αϑηνᾶς καὶ ᾿ἀπόλλωνος. τὰ μὲν ϑηρία καὶ τὰ ὄρνεα 
ξηλωτὰ δόξει τῶν εἰκόνων. οἵ δὲ ϑεοὶ παραπολὺ τῆς 
αὑτῶν δόξης ἑστήξουσιν.“ «ἔοικας εἶπεν ..ἀβα- 

Φὅϊ σανίστως ἐξετάζειν τὰ ἡμέτερα᾽ σοφὸν γάρ. εἴπερ 
τι Αἰγυπτίων. καὶ τὸ μὴ ϑρασύνεσϑαι ἐς τὰ τῶν 
ϑεῶν εἴδη. ξυμβολικὰ δὲ αὐτὰ ποιεῖσϑαι καὶ ὑπο- 
νοούμενα. καὶ γὰρ ἂν καὶ σεμνότερα οὕτω φαίνοιτο. "“΄ 
γελάσας οὖν δ᾽ “πολλώνιος ..ὦ ἄνϑρωποι.“΄ ἔφη ..με- 
γάλα ὑμῖν ἀπολέλαυται τῆς 4ἰγυπτίων τε καὶ Αὐϑιό- 

οι 

πῶν σοφίας. εἰ σεμνότερον ὑμῶν καὶ ϑεοειδέστερον͵ 
κύων δόξει καὶ ἶβις καὶ τράγος. ταῦτα γὰρ Θεσπε- 

, 3 ἴ, »Ὃ -» Ἁ Ἀ ἄκος δ᾽ νῶν 

σίωνος ἀκούω τοῦ σοφοῦ. σεμνὸν δὲ δὴ ἡ ἔμφοβον : 
τί ἐν τούτοις: τοὺς γὰρ ἐπιόρκους καὶ τοὺς ἵεροσύ- 
λους καὶ τὰ βωμολόχα ἔϑνη καταφρονεῖν τῶν τοι-- 

΄, :Ξ - ,2ν » “᾿ ’ δ. ΣῪ ᾿ 
οὕτῶν ἵερῶν εἰκὸς μᾶλλον ἡ δεδιέναι αὐτά. εἰ δὲ 

Υ΄ -» Π » 
σεμνότερα ταῦτα ὑπονοούμενα. πολλῷ σεμνότερον 
“. Ξέ 
ἂν ἔπραττον οἱ ϑεοὶ κατ᾽ Αἴγυπτον, εἰ μὴ ἵδρυτό τι 

᾽ " 

αὐτῶν ἄγαλμα. ἀλλ᾽ ἕτερον τρόπον σοφώτερόν τε 
καὶ ἀπορρητότερον τῇ ϑεολογίᾳ ἐχρῆσϑε᾽ ἦν γάρ 

τῷ φι 
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που νεὼς μὲν αὐτοῖς ἐξοικοδομῆσαι καὶ βωμοὺς ὁρέ- 
ξειν καὶ ἃ χρὴ ϑύειν καὶ ἃ μὴ χρὴ καὶ ὁπηνίκα καὶ 
ἐφ᾽ ὅσον καὶ ὅ τι λέγοντας ῇ ὁρῶντας, ἄγαλμα δὲ 
μὴ ἐσφέρειν , ἀλλὰ τὰ εἴδη τῶν ϑεῶν καταλείπειν 

ὅ τοῖς τὰ ἱερὰ ἐσφοιτῶσιν. ἀναγράφει γάρ τι ὴ γνώμη 
καὶ ἀνατυποῦται δημιουργίας κρεῖττον, ὑμεῖς δὲ 

ἀφήρησϑε τοὺς ϑεοὺς καὶ τὸ ὁρᾶσϑαι καλῶς καὶ τὸ 
ὑπονοεῖσϑαι.““ πρὸς ταῦτα ὁ Θεσπεσίων, ..ἐγ ἕν ετό 
τις΄ ἔφη... Σωκράτης ᾿4ϑηναῖος ἀνόητος. ὥσπερ ἡμεῖς, 

1ὸ γέρων. ὃς τὸν κύνα καὶ τὸν χῆνα καὶ τὴν πλάτανον 
ϑεούς τε ἡγεῖτο καὶ ὦ “ ἦκ ἀνό «ς εἶπεν ς ἣγε ὶ ὥμνυ.““ «οὐκ ἀνόητος.“ εἶ 

9 ᾿ Σ ᾿ 2 -" ΄ “ Ἁ - 

.««ἀλλὰ ϑεῖος καὶ ἀτεχνῶς σοφος. ὥμνυ γαρ ταῦτα 

οὐχ᾽ ὡς ϑεούς, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ϑεοὺς ὀμνύοι.“΄ μετὰ 3288 
- ς ΄ “ ΄ 

ταῦτα ὁ Θεσπεσίων ὥσπερ μεϑιστάμενος τουτουὶ 

τὸ τοῦ λόγου ἤρετο τὸν ᾿“πολλώνιον περὶ τῆς “ακωνι- 
κῆς μάστιγος καὶ εἰ δημοσίᾳ οἵ “ακεδαιμόνιοι παίον-- 

Ξ Ξ ται .-τὰς ἐξ ἀνθρώπων γε.“ εἶπεν ..ὦ Θεσπεσίων, 
9 Α ΄ γι .9 ’, Α 2 , (ς ι 

αὐτοὶ μάλιστα οἱ ἐλευϑέριοι τὲ καὶ εὖ δοκιμοι." «τοὺς 
2 » Ὡς ἐς ΄ 2 δὲ οἰκέτας ἀδικοῦντας τί ἔφη ..ἐργάζονται ;““ οὐκέτ 

“- ᾿, -» ς ἱ 

90 ἀποχτείνουσιν, εἶπεν .«ὧς ξυνεχώρει ποτὲ ὁ 4υ- 
- ς ᾽ ΄ , 

κοῦργος. ἀλλ᾽ ἡ αὐτὴ καὶ ἐπ᾽ ἐκείνους μάστιξ." 
5 ἘΠ Ὁ Ἁ ΟΝ 4.4 - Ἀ 3 -" , σε 

«ἡ δὲ Ἑλλὰς πῶς“ ἔφη ..περὶ αὐτῶν γιγνωσκει: 

μξυνίασιν.““ εἶπεν «ὥσπερ ἐς τὰ Ὑακίνϑια καὶ τὰς 
Γυμνοπαιδιάς. ϑεασόμενοι ξὺν ἡδονῇ τε καὶ ὁρμῇ 

Γι, ἄς 9 9 ΄ 

95 πάσῃ.“ . εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνονται Σᾷἔ οὗ στοὶ 1 “5 “ 
σ' Ἃ κ ς - ΧΩ ς - 

Ἑλληνες ἢ τοὺς αὐτῶν ποτε ἄρξαντας ὁρῶντες μα- 
στιγουμένους ἐς τὸ κοινόν, ἢ ἀρχϑέντες ὑπ᾽ ἀνθϑρώ- 
πων. οἱ μαστιγοὔνται δημοσίᾳ; σὺ δὲ πῶς οὐ διωρ- 
ϑώσω ταῦτα; φασὶ γάρ σε καὶ “ακεδαιμονίων ἐπι- 

ςς 0 μεληϑῆναι.“ .«ἅ γε εἶπε «δυνατὸν διορϑοῦσθϑαι. 
ξυνεβούλευον μὲν ἐγώ. προϑύμως δ᾽ ἐκεῖνοι ἔπρατ- 

2 ΄ Α : - ς ΄ ΄ 

τον. ἐλευϑεριώτατοι μὲν γὰρ τῶν Ἑλλήνων εἰσέ, 
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μόνοι δ᾽ ὑπήκοοι τοῦ εὖ ξυμβουλεύοντος. τὸ δὲ τῶν 
μαστέγων ἔϑος τῇ ᾿Αρτέμιδι τῇ ἀπὸ Σκυϑῶν δρᾶται 
χρησμῶν, φασιν. ΕΝ μενον ταῦτα᾽ ϑεοῖς δ᾽ ἀντι- 
τε χοα μανία, οἶμαι." οὐ σοφούς. ᾿Δ4πολλώνιε.“" 

ἔφη ..τοὺς τῶν Ἑλλήνων ϑεοὺς εἴρηκας. εἰ μαστί- 

γῶν ἐγίγνοντο ξύμβουλοι τοῖς τὴν ἐλευϑερέαν ἀσκοῦ- 
σιν. «οὐ μαστίγων.“ εἶπεν ..«ἀλλὰ τοῦ αἵματι 

969 ἀνθρώπων τὸν βωμὸν ῥαίνειν. ἐπειδὴ καὶ παρὰ 
ΓΙ 3 - ΄ 

Σκύϑαις τούτων ἠξιοῦτο. σοφισάμενοι δὲ οἵ Ἴακε- 

δαιμόνιοι τὸ ἀπαραίτητον τῆς ϑυσίας ἐπὶ τὸν τῆς 
- 9 τ 

καρτερίας ἀγῶνα ἥκουσιν. ἀφ᾽ ἧς ἐστι μήτε ἀπο- 
΄ ϑνς 3 , - » - » “ (ς(ς 

ϑυηθχειν καὶ παάρχεσθας τῇ πόρος τὸν σφῶν αἱματοξ. 
3 “Ὑ »" 

διὰ τέ οὖν ἔφη .«τοὺς ξένους οὐ καταϑύουσι τῇ 
᾿Δρτέμιδι. καϑάπερ ἐδικαίουν ποτὲ οἵ Σκύϑαι;:"“" 
οὔτι εἶπεν ..οὐδενὶ Ἑλλήνων πρὸς τρόπου βάρβαρα 
ἐξασκεῖν ἤϑη. ἘΞ »»καὶ μὴν καὶ φιλανϑρωπότεροι ἐδό- 
κουν ἂν ἕνα που "πῶ δύο ϑύοντες ἢ δενηλπσίε χφώ- 
μενοι ἐς πάντας.“ .«μὴ καϑαπτώμεϑα," εἶπεν »ὦ 

Θεσπεσίων. τοῦ “υκχούργου, χρὴ γὰρ ξυνιέναι τοῦ 
ἀνδρὸς καὶ ὅτι τὸ μὴ ἐνδιατρίβειν ἐᾶν τοὺς ξένους 
οὐκ ἀμιξίας αὐτῷ νοῦν εἶχεν, ἀλλὰ τοῦ ὑγιαίνειν 
τὰς ἐπιτηδεύσεις μὴ ἐνομιλούντων τῇ Σπάρτῃ τῶν 
ἔξωϑεν.““ . ἐγὼ δὲ ἄνδρας“ ἔφη .. Σπαρτιάτας ἡγού- 
μην ἄν. οἷοι δοκεῖν ἀξιοῦσιν. εἰ συνδιαιτώμενοι τοῖς 
ξένοις μὴ μεϑίσταντο τῶν οἴκοι. οὐ γὰρ τῷ ἀπόν- 
των, ἀλλὰ καὶ τῷ παρόντων ὁμοίους ὁρᾶσϑαι ἔδει. 
οἶμαι, τὰς ἀρετὰς κτᾶσϑαι. οἱ δὲ καίτοι ξενηλασίαις 
χρώμενοι διεφϑάρησαν τὰς ἐπιτηδεύσεις καὶ οἷς μά- 
λιστα τῶν Ἑλλήνων ἀπήχϑοντο. τούτοις ὅμοια πράτ- 
τειν ἔδοξαν. τὰ γοῦν περὶ τὴν ϑάλατταν καὶ αἵ 
μετὰ ταῦτα ἐπιτάξεις τῶν φόρων ἀττικώτερον αὐτοῖς 

2360 ἐβουλεύϑη. καὶ ὑπὲρ ὧν πολεμητέα πρὸς ᾿4ϑη- 
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, Φ 5 “3, 3 
ναίους ὥοντο αὐτοῖς εἶναι, ταῦτ᾽ ἐς τὸ καὶ αὐτοὶ 

δρᾶν κατέστησαν τὰ μὲν πολέμια τοὺς ᾿᾿ϑηναίους 

νικῶντες, ὧν δὲ ἐκείνοις ἐπιτηδεύειν ἔδοξεν; ἡττώ- 
μενοι. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ τὴν ἐκ Ταύρων τε καὶ Σκυ- 

ϑῶν ἐσάγεσϑαι δαίμονα ξένα ἠν νομιξόντων. εἰ δὲ 
χρησμῶν ταῦτα. τί ἔδει μάστιγος ; τί δὲ καρτερίαν 
2 Ἃ ῇ ῇ δὰ 

ἀνδραποδώδη πλαττεσϑαι; λακωνικῶώτερον πρὸς ϑα- 
νάτου ῥώμην ἐκεῖνο ἦν. οἶμαι, Σπαρτιάτην ἔφηβον 
ἑκόντα ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ϑύεσθϑαι. τουτὶ γὰρ (ἀνῚ 

" ΄ 3 , 2 , " λ 
τὴν μὲν Σπάρτην εὐψυχοτέρους ἐδείκνυε. τὴν δὲ 
Ἑλλάδα ἀπῆγε τοῦ μὴ ἐς ἀντίπαλα αὐτοῖς ἀντικαϑ΄- 
ἔστασϑαι. εἰ δὲ ἐς τὰ πολέμια φείδεσϑαι τῶν νέων 

4. ἢ 3 3 τ σεις ΄ ς Ἁ Γ 8.5 « 

εκος ἣν. ἀλλ᾽ ὁ γε νόμος ὁ παρὰ Σίκυϑαις ξπὶ τοῖς 

ἑξηκοντούταις κείμενος οἰκειότερος ἠν Δακεδαιμο- 
, ᾽ ΄ “᾿ ͵ Η͂ ᾿ ΄ ᾽ 

νίοις ἐπιτηδευειν ἡ Σκυϑαις, εἰ τὸν ϑανατον ἅτε- 

χνῶς, ἀλλὰ μὴ κόμπου ἕνεκα ἐπαινοῦσι. ταῦτα οὐ 
πρὸς “ακεδαιμονίους εἴρηταί μοι. πρὸς δὲ σέ, ̓ 4πολ- 

ἢ Ἣ 

λώνιξ᾽ εἰ μὰρ τὰ παλαιὰ νόμιμα καὶ πολιώτερα ἢ 
γιγνώσκειν αὐτὰ πικρῶς ἐξετάζοιμεν ἐς ἔλεγχον καϑ'- 
ιστάμενοὶ τοῦ ϑείου. διότι αὐτοῖς χαίρουσι. πολλοὶ 
καὶ ἄτοποι λόγοι τῆς τοιᾶσδε φιλοσοφίας ἀναφύσον - 
ται. καὶ γὰρ ἂν καὶ τῆς ᾿Ελευσῖνι τελετῆς ἐπιλαβοί- 

΄ 2 Ἁ ᾿ ’ : , 

μεϑα. διότι τό, ἀλλὰ μὴ τό. καὶ ὧν Σαμόϑρακες 
» ἢ Α κ ᾿ ἢ ᾿ τὰ " 2 »" τὲ 

τελοῦσιν. ἐπεὶ μὴ τὸ δεῖνα. τὸ δεῖνα δὲ αὐτοῖς δρᾶ-- 

ται, καὶ ΖΔιονυσίων καὶ φαλλοῦ καὶ τοῦ ἐν Κυλλήνῃ 
εἴδους καὶ οὐκ ἂν φϑάνοιμεν συκοφαντοῦντες πάντα. 

᾿ Ξ ἢ Ξ ἴωμεν οὖν ἐφ᾽ ὅ τι βούλει ἕτερον, τιμῶντες καὶ τὸν 
Πυϑαγόρου λόγον ἡμεδαπὸν ὄντα᾽ καλὸν γάρ, εἰ 

΄ ε - ΄ 

καὶ μὴ περὶ πόντων, ἀλλ᾽ ὑπέρ γε τῶν τοιούτων 
σιωπᾶν.“ ὑπολαβὼν δ᾽ ὁ ̓ Απολλῶώνιος ..εἰ σπουδά-- 
σαι,“ εἶπεν ..ὦ Θεσπεσίων. ἐβούλου τὸν λόγον, πολλὰ 
“᾿ Ἁ -Ξ, ᾿) π , , Ὁ Ἁ 
ἂν σοι καὶ γενναῖα ἔδοξεν ἡ “ακεδαίμων λέγειν ὑπὲρ 



π᾿ - 
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ε -» ΄ 

261 ὧν ὑγιῶς τε καὶ παρὰ πάντας ἐπιτηδεύει τοὺς Ἕλ- 
᾽ ᾿ ᾿ Ω’ 3 ΄ ΑΚ" ς Ἀ 

ληνας. ἐπεὶ δὲ οὕτως ἁποσπουδάζξεις αὐτόν, ὡς μηδὲ 
ὅσιον ἡγεῖσϑαι τὸ ὑπὲρ τοιούτων λέγειν. ἴωμεν ἐφ᾽ 
“, ΄ ͵) ὦ δε δ . , - Η 
ἕτερον λόγον πολλοῦ ἄξιον. ὡς ἐμαυτὸν πείϑοω᾽ περὶ 

δικαιοσύνης γάρ τι ἐρήσομαι.“ . ἁπτώμεϑα““ ὁ Θε- ΧΧΙ 
» [4 

σπεσίων ἔφη .«.τοῦ λόγου, προσήκων γὰρ σοφοῖς τε 
᾿ ᾿ » 2 3. ΡΥ Ν ἣν τ » ΄ ᾽ ΄, 

καὶ μὴ σοφοῖς. ἀλλ΄ ἵνα μὴ τὰς ᾿Ινδῶν δόξας ἐνεί- 
νεῖν ᾽ 

ροντὲς ξυγχέωμεν αὐτὸν καὶ ἀπέλθωμεν ἄπρακτοι 
τοῦ λόγου. πρῶτον εἰπὲ τὰ περὶ δικαιοσύνης ἸΙνδοῖς 

Ι , , » ὑκτ δόξαντα. εἰκὸς γὰρ βεβασανίσϑαι σοι ἐκεῖ ταῦτα, τὸ 
᾿ ΄ . - - 

κἂν μὲν ἡ δόξα ὀρϑῶς ἔχῃ. ξυνϑησόμεϑα. εἰ δ᾽ 
, " 

αὐτοί τι σοφώτερον εἴποιμεν. ξυντίϑεσϑε. δικαιοσύ-- 
τ ςς Ξ Ξ νης γὰρ καὶ τοῦτο.“ ..«ἄριστα.““ εἶπεν .«ὦ Θεσπε- 

σίων. καὶ ὡς ἐμοὶ ἥδιστα εἴρηκας ἄκουε δὴ τῶν 
ἐκεῖ σπουδασϑέντων᾽ διήειν πρὸς αὐτοὺς ἐγώ. κυ- 15 
βερνήτης ὡς γενοίμην μεγάλης νεώς. ὁπόϑ᾽ ἡ ψυχὴ 
σώματος ἑτέρου ἐπεμέλετο. καὶ δικαιότατον ἡγοίμην 131 
2 , 3 Χ Χ Χ 3 “ ΄ - 
ἐμαυτόν. ἐπειδὴ λῃσταὶ μὲν ἐμισϑοῦντό μὲ προδοῦναι 
τὴν ναῦν καϑορμισάμενον οἷ λοχήσειν αὐτὴν ἔμελ- 
λον. δι᾿ ἃ ἢγεν. ἐγὼ δὲ ἐπαγγειλαίμην μὲν ταῦτα. 30 

ς ι τ ΄ 3 2 ι 
ὡς μὴ ἐπίϑοιντο ἡμῖν. παραπλεύσαιμι δ᾽ αὐτοὺς καὶ 
ς ΄ - ΄ ςς , 5ςς τὰ δ᾽, Ὁ 
ὑπεράραιμι τοῦ χωρίου.“ ..ξυνέϑεντο δ᾽ “ἡ δ᾽ ὁ 
Θεσπεσίων ..δικαιοσύνην εἶναι ᾿Ινδοὶ ταῦτα ;““..κατ- 
ἐγέλασαν μὲν οὖν.“ εἶπε ..««ἡ γὰρ εἶναι δικαιοσύνην 

} Ὅς Ὁ ὧν κςς ς -- (ς ., 3 ’ “3 -» τὸ μὴ ἀδικεῖν.“ ὑγιῶς“ ἔφη ..ἀπέδοξε τοῖς ᾿Ινδοῖς, 95 
οὔτε γὰρ φρόνησις τὸ μὴ ἀνοήτως τι ἐνθυμεῖσθαι, 
οὔτε ἀνδρεία τὸ μὴ λείπειν τὴν τάξιν. οὔτε σωφρο- 
σύνη τὸ μὴ ἐς τὰ τῶν μοιχῶν ἐκπέπτειν, οὔτε ἄξιον 
ἐπαίνου τὸ μὴ κακὸν φαίνεσθαι πᾶν γάρ. ὃ τιμῆς 

Ἢ 3 

τε καὶ τιμωρίας ἴσον ἀφέστηκεν. οὔπω ἀρετή.“ 30 
»»πῶς οὖν, ὦ Θεσπεσίων.“΄ εἶπε ..στεφανώσομεν τὸν 

’, κ) 3 “: 

δίκαιον, ἢ τί πράττοντα“ .«ἀνελλιπέστερον“" ἔφη 

[-}} 

ὝΣ 
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2 Ἵ ν 

καὶ προσφορώτερον ἂν ὑπὲρ δικαιοσύνης ἐσπουδά- 
ΔΑ ΤΟΣ αν ᾿ - Ἷ 

σατε. ἢ ὁπότε βασιλεὺς τοσῆσδέ τε καὶ οὕτως εὐδαί- 
μονος χώρας ἄρχων ἐπέστη φιλοσοφοῦσιν ὑμῖν ὑπὲρ 
τοῦ βασιλεύειν, δικαιοτάτου κτήματος; ““ ..εἐ ὁ Φρα- 

΄ τν 5 - ᾿ 5 ὥτης“ εἶπεν ..ὃ ἀφικόμενος ἦν. ὀρϑῶς ἂν ἐμέμφου 305. 
Ν ᾿ ς Ὁ 3 3 “ [4 

τὸ μὴ ὑπὲρ δικαιοσύνης ἐπ᾽ αὐτοῦ σπουδάσαι. ἐπεὶ 
Ἁ 5 . "“ μ 5 Ἁ ΣῊΝ! 2 -»" Γ 

δὲ εἶδες τὸν ἄνϑρωπον ἕν οἷς χϑὲς ὑπὲρ αὐτοῦ διῇειν 
ὠεϑύοντα καὶ ἀχϑόμενον φιλοσοφίᾳ πάσῃ. τέ ἔδει 
παρέχειν ὄχλον; τί δ᾽ αὐτοὺς ἔχειν φιλοτιμουμένους 

ἐπῆν ΠΑΝῚ} ΄ ς ’ ’ 2 9... ᾿ 
τὸ ἐπ΄ ἀνϑρώπου συβαριν ἡγουμένου παντα: ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

σοφοῖς ἀνδράσιν, ὥσπερ ἡμῖν, ἰχνευτέα ἡ δικαιοσύνη 
μᾶλλον ἢ βασιλεῦσί τε καὶ στρατηγοῖς. ἴωμεν ἐπὶ 

Ὶ 3 » ’, κι Χ Γὰ Ὁ 

τὸν ἀτεχνῶς δίκαιον. ὃ γὰρ ἐμαυτόν τε ἡγούμην, 
ὁπότε ἡ ναῦς. ἑτέρους τε, οὗ μὴ ἀδίκων ἅπτονται, 

τ οὔπω δικαίους φατέ, οὐδ᾽ ἀξίους τιμᾶσθαι.“ ..καὶ 
τυ; οὔ 5 2 φ«" Ἁ ἭἽἭ 2 ,ὕ ᾿ Ἵν 

εἰκότως“ εἶπεν «οὐδὲ γὰρ ἂν ᾿4ϑηναίοις ποτὲ ἢ 
“ακεδαιμονίοις ἐγράφη γνώμη τὸν δεῖνα στεφανοῦν, 
ἐπεὶ μὴ τῶν ἡταιρηκότων ἐστίν, ἢ τὸν δεῖνα ποιεῖ-- 

, 2 Ἁ Ἃ Ἁ δ Ἁ 6. 3 3 -»" -“ σϑαι πολίτην. ἐπεὶ μὴ τὰ ἱερὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ συλᾶται. 
50 τίς οὖν ὁ δέκαιος καὶ ὁ τί πράττων; οὐδὲ γὰρ ἐπὶ 

δικαιοσύνῃ τινὰ στεφανωϑέντα οἶδα. οὐδὲ γνώμην 
2.» .Νλξγ Ἂς ι τέ ι 

ἐπ᾿ ἀνδρὶ δικαίῳ γραφεῖσαν, ὡς τὸν δεῖνα χρὴ στε- 
φανοῦν. ἐπειδὴ τὸ δεῖνα πράττων δέκαιος φαένεται, 
τὰ μὲν γὰρ Παλαμήδους ἐνθυμηϑέντι τὰ ἐν Τροέᾳ 

κ ι ͵ Υ 5 , 5.2 9 οὖ ς 
86 καὶ τὰ Σωκράτους τὰ ἀϑηήνησιν οὐδ΄ εὐτυχεῖν ἢ 

δικαιοσύνη δόξει παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἀδικώτατα 
γὰρ δὴ οἵδε ἔπαϑον δικαιότατοι ὄντες. πλὴν ἀλλ᾽ 

ς' ᾿ 5 ὯΝ ΄ 2 ΄ 3 ΄ , οὗτοι μὲν ἐπὶ δόξῃ ἀδικημάτων ἀπώλοντο ψήφου 
3 ᾿ 

παρὰ τὸ εὐϑυ ἐνεχϑείσης. ᾿Δριστείδην δὲ τὸν δυσι- 
3 80) μάχου καὶ αὐτή ποτε ἡ δικαιοσύνη ἀπώλλυ καὶ 

2 [ -»Ὕ » ΄ 

ἀνὴρ τοιόσδε ἐπὶ τοιᾷδε ἀρετῇ φεύγων ὥχετο. καὶ 
ς ,᾿ ΄ 

ὡς μὲν γελοία ἡ δικαιοσύνη δόξει. γιγνώσκω. τετα- 

σι 
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γμένη γὰρ ὑπὸ Διός τε καὶ Μοιρῶν ἐς τὸ μὴ ἀδι- 
κεῖσϑαι τοὺς ἀνθρώπους οὐδαμοῦ ἑξαυτὴν ἐς τὸ μὴ 

3 Ἁ 2 “- ’ 2 Α “9 ΄ ᾿Ὶ -»} αὐτὴ ἀδικεῖσθαι τάττει. ἐμοὶ δὲ ἀπόχρη τὰ τοῦ ᾽άρι- 
363 στείδου ἐς τὸ δηλῶσαι. τίς μὲν ὁ μὴ ἄδικος. τίς 

ΤΩ ἡ 

δὲ ὁ δίκαιος" εἰπὲ γάρ μοι, οὐχ οὗτος ᾿Δριστείδης 
ἐκεῖνος, ὃν φατε ὑμεῖς οἵ ἀπὸ Ἑλλήνων ἥκοντες 
πλεύσαντα ἐς τὰς νήσους ὑπὲρ τῶν φόρων ξυμμέ- 
τρους τε αὐτοὺς τάξαι καὶ ξὺν τῷ αὐτῷ ἐπανελϑεῖν 
τρίβωνι; "““ «οοὗτος.““ εἶπε ..δι’ ὃν καὶ πενίας ἔρως 
ποτὲ ἤνϑησεν.““ ..εἰ οὖν.“ ἔφη ..δύο ᾿“ϑήνησι δημ- 
αγωγοὶ γενοίσϑην ἐπαινοῦντες τὸν ᾿Δριστείδην ἄρτι 
ἐκ τῆς ξυμμαχίδος ἥκοντα, καὶ ὁ μὲν γράφοι στεφα- 
νοῦν αὐτόν. ἐπειδὴ μὴ πλουτῶν ἀφῖκται μηδὲ βίον 
ἑαυτῷ ξυνειλοχὼς μηδένα. ἀλλὰ πενέστατος μὲν 
ΕἸ - - 5 ᾿ 

᾿4ϑηναίων. πενέστερος δὲ ἑαυτοῦ. ὁ δ᾽ αὖ τοιουτονί 1: 
τι γράφοι ψήφισμα᾽ ἐπειδὴ ᾿Δριστείδης οὐχ ὑπὲρ 
τὸ δυνατὸν τῶν ξυμμάχων τάξας τοὺς φόρους, ἀλλ᾽ 
ὡς ἕκαστοι γῆς ἔχουσι. τῆς τε ὁμονοίας αὐτῶν ἐπε- 
μελήϑη τῆς πρὸς ᾿Αϑηναίους "αὶ τοῦ μὴ ἀχϑομένους 
δοκεῖν φέρειν ταῦτα. δεδόχϑω στεφανοῦν αὐτὸν ἐπὶ : 
δικαιοσύνῃ, ἄρ᾽ οὐκ ἄν σοι δοκεῖ τῇ μὲν προτέρα 
γνώμῃ κἂν ἀντειπεῖν αὐτός, ὡς οὐκ ἀξίᾳ τῶν ἑαυτῷ 
βεβιωμένων. εἰ ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἀδικεῖ τιμῷτο. τὴν δ᾽ 
ἴσως ἂν καὶ αὐτὸς ἐπαινέσαι. στοχαξομένην ὧν διε- 
νοήϑη; βλέψας γάρ που ἐς τὸ ᾿4ϑηναίων τε καὶ τῶν 
ὑπηκόων ξυμφέρον ἐπεμελήϑη τῆς ξυμμετρίας τῶν 
φόρων καὶ τοῦτο μετὰ τὸν ᾿Δριστείδην ἐδείχϑη μᾶλ- 
λον᾽ ἐπειδὴ γὰρ παραβάντες ᾿4ϑηναῖοι τοὺς ἐκείνῳ 
δόξαντας βαρυτέρους ἐπέγραψαν ταῖς νήσοις. διε- 
σπάσϑη μὲν αὐτοῖς ἡ ναυτικὴ δύναμις. ἧ μάλιστα 
φοβεροὶ ἦσαν, παρῆλϑε δὲ ἡ “ακεδαιμονίων ἐς τὴν 
ϑάλατταν. ξυνέμεινε δὲ τῆς δυνάμεως οὐδέν. ἀλλ᾽ 

σι 
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ἅπαν τὸ ὑπήκοον ἐς νεώτερα ὥρμησε καὶ ἀποστρο- 
φῆς ἥψατο. δίκαιος οὖν. ὦ ὦ ᾿Απολλώνιε, κατὰ τὸν 
εὐθὺν λόγον οὐχ ὁ μὴ ἄδικος, ἀλλ᾽ ὁ δίκαια μὲν 
αὐτὸς πράττων, καϑιστὰς δὲ καὶ ἑτέρους ἐς τὸ μὴ 
ἀδικεῖν, καὶ φύσονται τῆς τοιαύτης δικαιοσύνης καὶ 
ἄλλαι μὲν ἀρεταί. μάλιστα δὲ ἡ δικαστική τε καὶ ἡ 
νομοϑετική. δικάσει μὲν γὰρ τοιόσδε πολλῷ δικαιό- 
τερον ἢ οἵ κατὰ τῶν τυμίων ὀμνύντες. νομοϑε- 364 
τήσει δέ. ὥσπερ οἵ Σόλωνές τε καὶ οὗ Δυκοὔργοι. 
καὶ γὰρ δὴ κἀκείνοις τοῦ γράψαι νόμους δικαιο- 
σύνη ἦρξεν." 

ΧΤΕ Τοσαῦτα ὁ Ζάμις διαλεχϑῆναί φησιν αὐτοὺς 
ὑπὲρ ἀνδρὸς δικαίου. καὶ τὸν ᾿Ζπολλώνιον ξυμφῆ-- 
σαι τῷ λόγῳ. τοῖς γὰρ ὑγιῶς λεγομένοις ξυμβαίνειν. 
φιλοσοφήσαντες δὲ καὶ περὶ ψυχῆς, ὡς ἀϑάνατος 
εἴη. καὶ περὶ φύσεως παραπλήσια ταῖς Πλάτωνος 
[ἐν Τιμαίῳ] δόξαις, περί τε τῶν παρ᾽ Ἕλλησι νόμων 
πλείω διαλεχϑέντες ..ἐμοὶ“ εἶπεν ὁ ̓ ἀπολλώνιος . «ἡ 
δεῦρο ὁδὸς ὑμῶν τε ἕνεκα καὶ τῶν τοῦ Νείλου πη- 

9ο γῶν ἐγένετο. ἃς μέχρι μὲν Αἰγύπτου προελϑόντι 
ξυγγνώμη ἀγνοῆσαι, προχωρήσαντι δὲ ἐπ᾿ Αἰϑιο-- 
πίαν. ὃν ἐγὼ τρόπον. κἂν ὄνειδος φέροι τὸ παρελ- 
ϑεῖν αὐτὰς καὶ μὴ ἀρύσασϑαί τινας αὐτῶν λόγους. φ 
.οἴϑι χαίρων“ ἔφη »καὶ ὅ τι σοι φίλον, εὔχου ταῖς 

πηγαῖς. ϑεῖαι γάρ. ἡγεμόνα δὲ οἶμαι ποιήσῃ τὸν 
πάλαι Ναυκρατίτην. νῦν δὲ ἹΜεμιφρέτην, Τιμασίωνα, 

τῶν τε γὰρ πηγῶν ἐϑὰς οὗτος καὶ οὕτῶ τι καϑαρός, 

ὡς μὴ δεῖσθαι τοῦ ῥαίνεσϑαι. σοὶ δέ, ὦ Νεῖλε. 
βουλόμεθα ἐφ᾽ ἕξαυτῶν διαλεχϑῆναί τι.“ ὁ μὲν δὴ 

ϑυ νοῦς τῶν λόγων οὐκ ἀφανὴς ἦν τῷ ᾿Απολλωνίῳ, 
ξυνίει γὰρ αὐτῶν δυσχερῶς διακειμένων. ἐπειδὴ 
ἤρα αὐτοῦ ὁ Νεῖλος, ἐξιστάμενος δὲ αὐτοῖς τῆς δια- 

φι 

1 - 

μ- σι 

το σι 
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λέξεως ἀπῇει συσκευασόμενος. ὡς ἐξελῶν ἅμα τῇ 
ἕῳ. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἢ ἥκων ὁ Νεῖλος; ἀπήγγειλε μὲν 

οὐδὲν ὧν ἤκουσεν. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δὲ ϑαμὰ ἐγέλα" ἠρώτα 

δ᾽ οὐδεὶς ὑπὲρ τοῦ γέλωτος. ἀλλ᾽ ἐφείδοντο τοῦ 
ἀπορρήτου. ᾿ς δ 

Τότε μὲν δὴ δειπνήσαντες καὶ διαλεχϑέντες οὐχ ΧΧΤΙΙ 
ὑπὲρ μεγάλων αὐτοῦ ἐκοιμήϑησαν, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 
τοὺς Γυμνοὺς προσειπόντες ἐπορεύοντο τὴν ἐς τὰ 
ὄρη τείνουσαν ἀριστερυὶ τοῦ Νείλου. τάδε ὁρῶντες 

65 λόγου ἄξια" οἵ Κατάδουποι γεώδη ὄρη καὶ παρα- τὸ 
πλήσια τῷ Τυδῶν Τμώλῳ. κατάρρους δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν 
φέρεται Νεῖλος. ἣν ἐπισπᾶται γῆν ποιῶν Αἴγυπτον. 
ἡ δὲ ἠχὼ τοῦ ῥεύματος καταρρηγνυμένον τῶν ὀρῶν 
καὶ ψόφῳ ἅμα ἐς τὸν Νεῖλον ἐχπίπτοντος χαλεπὴ 
δοκεῖ καὶ οὐκ ἀνεκτὴ ἀκοῦσαι, καὶ πολλοὶ τῶν πρόσω τι 
τοῦ μετρίου προελθόντες ἀνέξευξαν ἀποβαλόντες τὸ 
ἀκούειν. προϊόντι δὲ τῷ ᾿“πολλωνίῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ ΧΧΙΥ 
αὐτὸν μαστοὶ ὀρῶν ἐφαίνοντο παρεχόμενοι δένδρα. 
ὧν Αἰθίοπες τὰ φύλλα καὶ τὸν φλοιὸν καὶ τὸ δά- 
κρυον καρπὸν ἡγοῦνται. ἑώρων δὲ καὶ λέοντας ἀγχοῦ 30 
τῆς ὁδοῦ καὶ παρδάλεις καὶ τοιαῦτα ϑηρία ἕτερα, 
καὶ ἐπήει οὐδὲν αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ἀπεπήδα σφῶν, ὥσπερ 138 
ἐχπεπληγμένα τοὺς ἀνθρώπους, ἔλαφοι δὲ καὶ δορ- 
κάδες καὶ στρουϑοὶ καὶ ὄνοι πολλὰ μὲν καὶ ταῦτα 
ἑωρᾶτο, πλεῖστα δὲ οἵ βόαγροί τε καὶ οἱ βούτραγοι᾽ 35 
ξύγκειται δὲ τὰ ϑηρία ταῦτα τὸ μὲν ἐλάφου τε καὶ 
ταύρου. τὸ δὲ ἀφ᾽ ὧνπερ τὴν ἐπωνυμίαν ἥρηκε. 
καὶ ὀστοῖς δὲ τούτων ἐνετύγχανον καὶ ἡμιβρώτοις 
σώμασιν, οἱ γὰρ λέοντες. ἐπειδὰν ϑερμῆς τῆς ϑήρας 
ἐμφορηϑὦσιν, ἀτιμάξουσιν αὐτῆς τὰ περιττά, πιστεύ- 30 
οντες, οἶμαι. τῷ καὶ αὖϑις ϑηράσειν. ἐνταῦϑα νο- ΧΧΥ 

μάδες οἰχοῦσιν Αἰϑίοπες ἐφ᾽ ἁμαξῶν πεπολισμένοι. 
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καὶ πλησίον τούτων οἵ τοὺς ἐλέφαντας ϑηρῶντες, 
κατακόπτοντες δὲ αὐτοὺς ποιοῦνται ἀγοράν, ὅϑεν 

ἐπώνυμοί εἰσι τῆς τῶν ἐλεφάντων πράσεως. Νασα- 
ιὦνες δὲ καὶ ᾿ἀνδροφάγοι καὶ Πυγμαῖοι καὶ Σκι- 

6 ὅἄποδες ἔϑνη μὲν Αἰϑιόπων καὶ οἵδε, καϑήκουσι δὲ 366 
ἐς τὸν Αἰϑίοπα Ὠκεανόν. ὃν μόνον ἐσπλέουσιν οἱ 
ἀπενεχϑέντες ἄκοντες. 

ΧΧΥΙ ῆ4ἁἹαλεγομένους δὲ ὑπὲρ τῶν ϑηρίων τοὺς ἄν- 
δρας καὶ φιλοσοφοῦντας ὑπὲρ τῆς φύσεως ἄλλο ἄλ- 

τολῶς βοσκούσης ἠχὼ προσέβαλεν οἷον βροντῆς οὔπω 
σκληρᾶς, ἀλλὰ κοίλης ἔτι καὶ ἐν τῷ νέφει. καὶ ὁ 
Τιμασίων ..ἐγγὺς“΄ ἔφη ..ὁ καταρράκτης, ὦ ἄνδρες, 
ὁ κατιόντων μὲν ὕστατος. ἀνιόντων δὲ πρῶτος.“ 
καὶ στάδια δέχα ἴσως προελθόντες ἰδεῖν φασι ποτα- 
μὸν ἐκδιδόμενον τοῦ ὄρους μείω οὐδὲν ἢ ἐν πρώταις 
ξυμβολαῖς ὁ Μαρσύας καὶ ὁ Μαίανδρος, προσευξά- 
μενοι δὲ τῷ Νείλῳ χωρεῖν πρόσω καὶ ϑηρία μὲν 
οὐκέτι ὁρᾶν, ψοφοδεᾶ γὰρ φύσει ὄντα προσοικεῖν 
τοῖς γαληνοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς ῥαγδαίοις τε καὶ ἐνή- 
χοις, ἑτέρου δὲ καταρράκτου ἀκοῦσαι μετὰ πεντεκαί-- 
δεκά που στάδια χαλεποῦ ἤδη καὶ οὐκ ἀνεκτοῦ 
αἰσϑέσϑαι, διπλασίω μὲν γὰρ εἶναι αὐτὸν τοῦ προ- 
τέρου, ὀρῶν δὲ ὑψηλοτέρων ἐκπίπτειν. ἑαυτοῦ μὲν 
οὖν καί τινος τῶν ἑταίρων οὕτω τι κτυπηϑῆναι τὰ 

ὦτα ὁ Δάμις φησίν, ὡς αὐτός τε ἀναξεῦξαι τοῦ τε 
᾿“πολλωνίου δεῖσθαι μὴ χωρεῖν πρόσω. τὸν δὲ ἐρρω- 
μένως ξύν τε τῷ Τιμασίωνι καὶ τῷ Νείλῳ τοῦ τρί- 
του καταρράκτου ἔχεσϑαι, περὶ οὗ τάδε ἀπαγγεῖλαι 
ἥκοντα᾽ ἐπικρέμασϑαι μὲν τῷ Νείλῳ κορυφὰς ἐκεῖ 

80 σταδίων μάλιστα ὀκτὼ ὕψος. τὴν δὲ ὄχϑην τὴν ἀν- 
τικειμένην τοῖς ὄρεσιν ὀφρὺν εἶναι λυϑοτομίας ἀρρή- 
του, τὰς δὲ πηγὰς ἀποκρεμαννυμένας τῶν ὀρῶν 

μ᾿ σι 

2 ς 

το οι 

δ. ὦ 
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ὑπερπίπτειν ἐς τὴν πετρώδη ὄχϑην. ἀναχεῖσϑαι δὲ 
ἐκεῖϑεν ἐς τὸν Νεῖλον κυμαινούσας τε καὶ λευκᾶς. 

Ἁ ᾿ ΄ Ἁ ᾽ Ἁ ΄΄ 

τὰ δὲ πάϑη τὰ περὶ αὐτὰς ξυμβαίνοντα πολλαπλα- 
σίας ἢ αἱ πρότεραι οὔσας καὶ τὴν πηδῶσαν ἐκ τού- 

πρττ κα ἢ ἂν ΄ 7 ΄ ι . 
τῶν ἠχὼ ἐς τὰ ὄρη δυσήκοον ἐργαάξεσϑαι τὴν ἵστο- 
ρίαν τοῦ δεύματος. τὴν δὲ πρόσω ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὰς 
πρώτας πηγὰς ἄγουσαν ἄπορον μὲν ἐλϑεῖν φασιν. 

861 ἄπορον δὲ ἐνθυμηϑῆναι, πολλὰ γὰρ καὶ περὶ δαι- 
μόνων ἄδουσιν, οἷα καὶ Πινδάρῳ κατὰ σοφίαν ὕμνη- 
ται περὶ τοῦ δαίμονος. ὃν ταῖς πηγαῖς ταύταις ἐφί- τὸ 
στησιν ὑπὲρ ξυμμετρίας τοῦ Νείλου. 

Καταλύσαντες δὲ μετὰ τοὺς καταρράκτας ἐν ΧΧΥΠ 
κώμῃ τῆς Αὐἰϑιοπίας οὐ μεγάλῃ ἐδείπνουν μὲν περὶ 
ἑσπέραν ἐγκαταμιγνύντες σπουδὴν παιδιᾷ, βοῆς δὲ 
ἀϑρόας τῶν ἐν τῇ κώμῃ γυναικῶν ἤκουσαν ἐπικε- 15 
λευομένων ἀλλήλαις ἑλεῖν καὶ διῶξαι, παρεκάλουν 
δὲ καὶ τοὺς αὑτῶν ἄνδρας ἐς κοινωνίαν τοῦ ἔργου. 

ϑύλοϑ." Ἐ , ΄ ᾿ αὖ, ι δ ᾽ κι 
οὗ δ᾽ ἁρπασάμενοι ξύλα καὶ λίϑους καὶ ὃ τι ἐς χεῖ- 

ἄα, " , “ , Γ 

ρας ἑκάστῳ ἔλϑοι, ξυνεκάλουν ὥσπερ ἀδικούμενοι 

τοὺς γάμους. ἐπεφοίτα δὲ ἄρα τῇ κώμῃ δέκατον 
ἤδη μῆνα σατύρου φάσμα λυττῶν ἐπὶ τὰ γύναια, 

“ Ξ Υ , 

καὶ δύο ἀπεκτονέναι σφῶν ἐλέγετο. ὧν μάλιστα ἐδό- 
κει ἐρᾶν. ἐκπλαγέντων οὖν τῶν ἑταίρων «ααὴ δέ- 
διτε,“΄ εἶπεν ὁ ̓ ᾿Δπολλώνιος ..ὑβρίξει γάρ τις ἐνταῦϑα 

γ΄ ςς ι ») (ς "-: ε τ᾿ “ ς - σάτυρος.“ «νὴ 4.“ ἔφη ὁ Νεῖλος «ὅν γε ἡμεῖς 325 154 
οἵ Γυμνοὶ χρόνῳ ἤδη ὑβρίζοντα μήπω μετεστήσαμεν 
τοῦ σκιρτᾶν.““ ..ἀλλ᾽ ἔστιν“ εἶπεν ..ἐπὶ τοὺς ὑβρι- 
στὰς τούτους φάρμακον, ᾧ λέγεται Μίδας ποτὲ χρή- 
σασϑαι᾿ μετεῖχε μὲν γὰρ τοῦ τῶν σατύρων γένους 
ὁ Μίδας οὗτος, ὡς ἐδήλου τὰ ὦτα. σάτυρος δὲ ἐπ᾽ 90 

Αδ δ δι κ ΄ - ΄ 

αὐτὸν εἷς κατὰ τὸ ξυγγενὲς ἐκώμαξε τὰ τοῦ Μίδου 
διαβάλλων ὦτα, καὶ οὐ μόνον ἄδων, ἀλλὰ καὶ αὐλῶν 

ῬὨΙοβέσαϊα οᾶ. ΚΑΥΞΟσ. 160 

οι 

τῷ Φ 
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τούτω. ὁ δ᾽, οἶμαι, τῆς μητρὸς ἀκηκοώς, ὅτι σάτυρος 
οἴνῳ ϑηθε θεῖο, ἐπειδὰν ἐς ὕπνον καταπέσῃ, σω- 
ἘΘΌΡΕΣ καὶ διαλλάττεται; κρήνην τὴν οὖσαν αὐτῷ 

περὶ τὰ βασίλεια κεράσας οἴνῳ ἐπαφῆκεν αὐτῇ τὸν 
σάτυρον, ὁ δὲ ἔπιέ τε καὶ ἥλω. καὶ ὅτι μὴ ψεύδεται 
ὁ λόγος. ἴωμεν παρὰ τὸν κωμάρχην, καὶ ἣν ἔχωσιν 
οἱ κωμῆται οἶνον. κεράσωμεν αὐτὸν τῷ σατύρῳ, καὶ 
ταὐτὰ τῷ Μίδου πείσεται.“ ἔδοξε ταῦτα καὶ ἀμφο- 
ρἕας “ἰγυπτίους τέτταρας οἰνοχοήσας ἐς ληνόν, ἀφ᾽ 

1ο ἧς ἔπινε τὰ ἐν τῇ κώμῃ πρόβατα. ἐκάλει τὸν σάτυ-- 
ρον ἀφανῶς τι ἐπιπλήττων. ὁ δὲ οὔπω μὲν ἑωρᾶτο, 
ὑπεδίδου δὲ ὁ οἶνος, ὥσπερ πινόμενος᾽ ἐπεὶ δὲ 308 
ἐξεπόϑη ..σπεισώμεϑα““ ἔφη ..τῷ σατύρῳ. καϑεύδει 
γάρ.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα ἡγεῖτο τοῖς κωμήταις ἐς 

1. Νυμφῶν ἄντρον. πλέϑρον οὔπω ἀπέχον τῆς κώμης. 
ἐν ᾧ καϑεύδοντα δείξας αὐτὸν ἀπέχεσϑαι εἶπε τοῦ 
παίειν ἢ λοιδορεῖσϑαί οἱ, »πέπαυται γὰρ τῶν ἀνοή- 
τῶν.“ τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον ᾿Ζ4πολλωνίου. μὰ Γ Μοὶ 
οὐχὶ ὁδοῦ πάρεργον. ἀλλὰ παρόδου ἔργον, κἂν ἐν-- 

0 τύχῃ τις ἐπιστολῇ τοῦ ἀνδρός, ἣν πρὸς μειράκιον 
ὑβροίξον γράφων καὶ σάτυρον δαίμονα σωφρονίσαι 
φησὶν ἐν Αἰϑιοπίᾳ, μεμνῆσϑαι χρὴ τοῦ λόγου «τού- 
του. σατύρους δὲ εἶναί τε καὶ ἐρωτικῶν ἅπτεσθαι 
μὴ ἀπιστῶμεν" οἶδα γὰρ κατὰ τὴν “ῆμνον τῶν 

5 ἐμαυτοῦ τινα ἰσηλέκων, οὐ τῇ μητρὶ ἐλέγετο τις ἐπι- 
φοιτᾶν σάτυρος. ὡς εἰκὸς ἣν τῇ ἱστορίᾳ ταύτῃ, 
νεβρίδα γὰρ ξυμφυᾶ ἐῴκει ἐνημμένῳ κατὰ τὸν νῶ- 
τον. ἧς οἱ ποδεῶνες οἱ πρῶτοι ξυνειληφότες τὴν 
δέρην περὶ τὸ στέρνον αὐτῷ ἀφήπτοντο. ἀλλὰ μὴ 
πλείω ὑπὲρ τούτων. οὔτε γὰρ ἡ πεῖρα ἀπιστητέα 
οὔτε ἐγώ. 

ΧΧΥΠΙ Κααταβάντι δὲ αὐτῷ ἐξ Αἰϑιοπέας ἡ μὲν πρὸς 

σι 

80 
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Ἁ 3 4 Ἁ , , 3 , 3 τὸν Εὐφράτην διαφορὰ τότε μάλιστα ἐπέδωκε ἐκ 
εὶς , , ἌΡΕΙ ΜΝ εξ: ,ὔ 

τῶν ὁσημέραι διαλέξεων, ἐπέτρεπε δὲ αὐτὰς Μενίππῳ 
- 2 - ’ 

τὲ καὶ Νείλῳ. σμικρὰ ἐπιτιμῶν αὐτὸς τῷ Εὐφράτῃ. 
- ᾿ ’ , 2 »,͵ τοῦ δὲ Νείλου σφοδρα ἐπεμελεῖτο. 

ἊΝ ς » 

Ἐπεὶ δὲ Τίτος ἠρήκει τὰ Σόλυμα καὶ νεκρῶν ΧΧῚΧ 
πλέα ἣν πάντα τὰ ὅμορώ τε ἔϑνη ἐστεφάνουν αὐτόν, ὁ 
φ 9 3 ΄ Α -" 

ὁ δὲ οὐκ ἠξίου ἑαυτὸν τούτου, μὴ γὰρ αὐτὸς ταῦτα 
᾽ ΄, » ῃ 2.9 ᾿ ΄, ᾽ , ᾿ 

εἰργάσϑαι. ϑεῷ δὲ ὀργὴν φήναντι ἐπιδεδωκέναι τὰς 
ὦ { ν᾽ -- 

ἑαυτοῦ χεῖρας. ἐπήνει ὁ ᾿Ζπολλώνιος ταῦτα, γνώμη 
τε γὰρ περὶ τὸν ἄνδρα ἐφαίνετο καὶ ξύνεσις ἀνθρω- 10 
πείων τε καὶ ϑείων. καὶ σωφροσύνης μεστὸν τὸ μὴ 

» 3 2 δ΄ ΄ Ἁ Ἁ 2 ᾿Ὶ 

69 στεφανοῦσθαι ἐφ᾽ αἵματι. ξυνταάττει δὴ προς αὐτὸν 
ἐπιστολήν. ἧς διάκονον ποιεῖται τὸν “]άμιν. καὶ ἐπι- 

τος. στέλλει ὧδε 
»» Ἀπολλώνιος Τίτῳ στρατηγῷ Ῥωμαίων χαίρειν. ᾿ 16 

: Ξ 
Μὴ βουληϑέντι σοι ἐπ᾿ αἰχμῇ κηρύττεσθαι, μηδ 

᾽ς. ᾿» 

ἐπὶ δηίῳ αἵματι δίδωμι ἐγὼ τὸν σωφροσύνης στέ- 
5. τ “Ξ -- 

φανον, ἐπειδὴ ἐφ᾽ οἷς δεῖ στεφανοῦσϑαι. γιγνώσκεις. 
“2 ς , ας. τοῦ » 

ἔρρωσο.““ ὑπερησϑεὶς δὲ ὁ Τίτος τῇ ἐπιστολῇ ..«καὶ 
ς »"ὉΌ -“ ΄ὔ 5 ’ -" 

ὑπὲρ ἐμαυτοῦ“ ἔφη ..χάριν οἶδά σοι καὶ ὑπὲρ τοῦ 20 
πατρός, καὶ μεμνήσομαι τούτων, ἐγὼ μὲν γὰρ Σό- 

΄“ 

λυμα ἤρηκα, σὺ δὲ ἐμέ.“ 
3 ᾿ 3 ΄ »ς ΄ ΝΣ 

“ἀναρρηϑεὶς δὲ αὐτοκράτωρ ἐν τῇ Ρώμῃ καὶ ἀρι- ΧΧΧ 
5 ΄ ’, "Ὁ 

στείων ἀξιωϑεὶς τούτων ἀπῇει μὲν ἰσομοιρήσων τῆς 13 
ἀρχῆς τῷ πατρί, τὸν δὲ ᾿Δπολλώνιον ἐνθυμηϑείς. 25 
«ς - ᾿ - .:᾿ “ ᾿ 

ὡς πολλοῦ ἄξιος αὑτῷ ἔσται κἂν πρὸς βραχὺ ξυγγε- 

νόμενος. ἐδεῖτο αὐτοῦ ἐς Ταρσοὺς ἥκειν. καὶ περι- 
᾿ δ εἴϑ, 

βαλὼν ἐλθόντα. πάντα μοι ὁ πατὴρ“ ἔφη ..ἐπέστει-- 
λὲν. ὧν ξύμβουλον ἐποιεῖτό σε. καὶ ἰδοὺ ἡ ἐπιστολή : μβουλον ἐποιεῖτό σε. καὶ ἰδοὺ ἡ τολή. 

ς 3 2 » -»" - 

ὡς εὐεργέτης τε αὐτοῦ ἐν αὐτῇ γέγραψαι καὶ πᾶν 30 
“7 " , 
Ὁ τι ἐσμέν. ἐγὼ δὲ ἔτη μὲν τριώκοντα ταυτὶ γέγονα, 
3 ΄ Ω δ ΄ 

ἀξιούμενος δὲ ὧν ὁ πατὴρ ἑξηκοντούτης ὧν καὶ 
1605 

"-" 
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καλούμενος ἐς τὸ ἄρχειν πρὶν οὐκ οἶδ᾽ εἰ ἀρχϑῆναι 
εἰδέναι, δέδια μὴ μειξόνων, ἢ ἐμὲ χρή, ἅπτωμαι." 
ἐπιψηλαφήσας δὲ αὐτοῦ τὸν αὐχένα ὁ ̓ 4πολλώνιος. 
καὶ γὰρ δὴ ἔρρωτο αὐτὸν ἴσα τοῖς ἀσκοῦσι σὸ σῶμα, 

δ..καὶ τίς“ εἶπε ,,βιάσεται ταῦρον αὐχένα οὕτω κρα- 
τερὸν ὑποσχεῖν ξυγῷ ;“ ..»ὁ ἐκ νέου“ ἔφη, «μοσχεύ- 
σας με.“ τὸν πατέρα τὸν ἑαυτοῦ λέγων ὁ Τίτος καὶ 
τὸ ὑπ᾽ ἐκείνου ἂν μόνου ἀρχϑῆναι, ὃς ἐκ παιδὸς 
αὐτὸν τῇ ἑαυτοῦ ἀκροάσει ξυνείϑιξε. »χαίφω “' 

10 εἶπεν ὁ ̓“πολλώνιος »πρῶτον μὲν παρεσκευασμένον 210 

σε ὁρῶν ἕπεσϑαι τῷ πατρί, ὑφ᾽ οὗ χαίρουσιν ἀρχό- 
μένοι καὶ οἵ μὴ φύσει παῖδες, ϑεραπεύσοντά τε τὰς 
ἐκείνου ϑύρας, ᾧ ξυνϑεραπευϑήσῃ. νεότητος δὲ 
γήρᾳ ἅμα ἐς τὸ ἄρχειν ἰούσης τίς μὲν λύρα, τίς δὲ 

ις αὐλὸς ἡδεῖαν ὧδε ἃ ἁρμονίαν καὶ ξυγκεκραμένην ἢ ἄσε- 
ται; πρεσβύτερα γὰρ ξυμβήσεται νέοις, ἐδ ὧν καὶ 

ΧΧΧΙ γῆρας ἰσχύσει καὶ νεότης οὐκ ἀτακτήσει." »οἐμοὶ 

δέ," εἶπεν ὦ Τυανεῦ: περὶ ἀρχῆς καὶ βασιλείας τί 
ὑποθήσῃ; ..ἅ γε ἔφη ..σεαυτὸν πέπεικας, ὑποκεί- 

80 μένος γὰρ τῷ πατρὶ δῆλα που, ὡς ὁμοιώσῃ αὐτῷ" 
καὶ τὸν ᾿άρχύτου δ᾽ ἂν εἴποιμι νυνὶ λόγον, γενναῖος 
γὰρ καὶ μαϑεῖν ἄξιος᾽ ἐγένετο ὁ ᾿ἄρχύτας ἀνὴρ 
Ταραντῖνος τὰ Πυϑαγόρου σοφός᾽ οὗτος ὑπὲρ παί- 

δων ἀγωγῆς γράφων ..ἔστω“ φησὶν ..ὁ πατὴρ παρά- 
95 δειγμα ἀρετῆς τοῖς παισίν, ὡς καὶ τῶν πατέρων ξυν- 
τονώτερον βαδιουμένων ἐπὶ τὰς ἀρετάς, ἣν ὁμοιῶν- 
ταί σφισιν οἵ παῖδες.“ ἐγὼ δέ σοι καὶ ΖΙημήτριον 
ξυστήσω τὸν ἐμαυτοῦ ἑταῖρον, ὃς ξυνέσται σοι ὁπόσα 
βούλει, διδάσκων, τί δεῖ πράττειν τὸν ἀγαϑὸν (ἄρ- 

80 χοντα.““) »τίς δέ,“ ἔφη ..4πολλώνιε, ἡ σοφία τοῦ 
ἀνδρὸς τούτου; “" »παρρησία“" εἶπε «καὶ τὸ ἀλη- 
ϑεύειν ἐκπλήττεσϑαί τε ὑπὸ μηδενός, ἐστὶ γὰρ τοῦ 
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Κυνικοῦ κράτους.“ δυσχερῶς δὲ τοῦ Τίτου τὸν 
κύνα ἀκούσαντος «Ὁμήρῳ μέντοι ἔφη «νέος ὧν ὁ 
Τηλέμαχος καὶ δυοῖν ἐδόκει κυνῶν δεῖσϑαι καὶ ξυμ- 
πέμπει αὐτοὺς ὀπαδοὺς τῷ μειρακίῳ ἐς τὴν τῶν 
᾿Ιϑακησίων ἀγορὰν καίτοι ἀλόγους ὄντας, σοὶ δὲ ξυν- 
ἔσται κύων. ὃς ὑπὲρ σοῦ τε πρὸς ἑτέρους καὶ πρὸς 

αὐτόν σε. εἴ τι ἁμαρτάνοις. σοφῶς ἅμα καὶ οὐδὲ 
ἀλόγως ὑλακτήσει.“ δίδου“ εἶπε «τὸν ὀπαδὸν 
κύνα, ξυγχωρῶ δὲ αὐτῷ καὶ δακεῖν. εἴ τι μὲ ἀδὲι- 
κοῦντα αἴσθοιτο.“ ..γεγράψεται ἔφη ..πρὸς αὐτὸν τὸ 
ἐπιστολή. φιλοσοφεῖ δὲ ἐπὶ τῆς Ῥώμης.“ ..γεγρά- 
φϑω," εἶπεν ..ἐβουλόμην δ᾽ ἂν καὶ πρὸς σὲ ὑπὲρ 
ἐμοῦ τινα γράφειν. ὡς ἅμα τῆς ἐς τὴν Ῥώμην ὁδοῦ 
κοινωνὸς ἡμῖν γένοιο.“ »ἀφίξομαι,"“ ἔφη ὁπότε 

Ἴ1 ἀμφοῖν λῷον.“ ᾿μετχατησάμενοβ δὲ ὁ Τίτος τοὺς ΧΧΧῚΙ 
παρόντας »»αὐτοί “' εἶπεν »ὦ Τυανεῦ, γεγόναμεν, 16 
ξυγχωρεῖς γάρ που ἐρωτᾶν ὑπὲρ τῶν ἐμοὶ σπουδαιο- 
τάτων :““ .«ἐρώτα.““ ἔφη .«καὶ τοσούτῳ προϑυμότε- 
ρον, ὅσῳ ὑπὲρ μειζόνων.“ .. περὶ ψυχῆς“ εἶπε. τῆς 
ἐμαυτοῦ, καὶ οὗς μάλιστα φυλαττοίμην ἄν. ἔσται 30 
μοι ἡ ἐρώτησις, εἰ μὴ δόξω δειλὸς δεδιὼς ἤδη ταῦτα." 
»ἀσφαλὴς μὲν οὖν““ ἔφη »»καὶ ἐφεστηκώς. προορᾶν 
γὰρ τούτου χφὴ μάλιστα." καὶ ἐς τὸν ἥλιον ἀνα- 
βλέψας ὥμνυ αὐτόν, ἡ μὴν αὐτὸς μέλλειν ὑπὲρ τού- 
τῶν πρὸς αὐτὸν λέξειν μηδὲ ἐρωτῶντα, τοὺς γὰρ 25 
ϑεοὺς φῆναί οἱ προειπεῖν αὐτῷ ζῶντος μὲν τοῦ πα- 
τρὸς δεδιέναι τοὺς ἐχείνῳ πολεμιωτάτους, ἀποϑα- 
νόντος δὲ τοὺς ἑαυτῷ ὑδεείοτετουδ. ἀποθανοῦμαι 
δὲ’ εἶπε »τίνα τρόπον :" ον γε ἔφη Ὀδυσσεὺς 
λέγεται, φασὶ γὰρ κἀκείνῳ τὸν ϑάνατον ἐκ ϑαλάττης 30 126 
ἐλθεῖν.“ ταῦτα ὁ “Ζμις ὧδε ἑρμηνεύει" φυλάττε- 
σϑαι μὲν αὐτὸν τὴν αἰχμὴν τῆς τρυγόνος. ἧ τὸν 

νι 

5.6... 
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Ὀδυσσέα βεβλῆσϑαί φασι, δυοῖν δὲ ἐτοῖν μετὰ τὸν 
πατέρα τὴν ἀρχὴν κατασχόντα ὑπὸ τοῦ ϑαλαττίου 
λαγὼ ἀποϑανεῖν, τὸν δὲ ἰχϑὺν τοῦτον παρέχεσϑαι 
χυμοὺς ἀπορρήτους ὑπὲρ πάντα τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ 

5. καὶ γῇ ἀνδροφόνα, καὶ Νέρωνα μὲν ἐσποιῆσαι τοῖς 
ἑαυτοῦ ὄψοις τὸν λαγὼν τοῦτον ἐπὶ τοὺς πολεμιωτά- 
τους, 4ομετιανὸν δὲ ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν Τίτον. οὐ τὸ 
ξὺν ἀδελφῷ ἄρχειν δεινὸν ἡγούμενον, ἀλλὰ τὸ ξὺν 
πράῳ τὲ καὶ χρηστῷ. τοιαῦτα διαλεχϑέντες ἰδία 

1ὸ περιέβαλον ἀλλήλους ἐν φανερῷ, ἀπιόντα δὲ προσ- 
εἰπῶν «νίκα, ὦ βασιλεῦ.“ ἔφη ..τοὺς μὲν πολεμίους 

ΧΧΧΙΠ ὅπλοις, τὸν δὲ πατέρα ἀρεταῖς.“ ἡ δὲ πρὸς τὸν 
Ζημήτριον ἐπιστολὴ ὧδε εἶχεν" : 

᾿Δπολλώνιος φιλόσοφος Δημητρίῳ κυνὶ χαίρειν. 
15 Δίδωμί σε βασιλεῖ Τίτῳ διδάσκαλον τοῦ τῆς 

βασιλείας ἤϑους. σὺ δ᾽ ἀληϑεῦσαίξ τέ μοι πρὸς αὐ- 

τὸν δίδου καὶ γίγνου αὐτῷ, πλὴν ὀργῆς, πάντα. 
ἔρρωσο. ᾿ 

ΧΧΧΙΡ Οἱ δὲ τοὺς Ταρσοὺς οἰκοῦντες τὸν μὲν ἄλλον 212. 
8. χρόνον ἤχϑοντο τῷ ᾿Δ4πολλωνίῳ διά τε τὰς ἐπι- 

πλήξεις, ἐπειδὴ ξυντόνους αὐτὰς ἐποιεῖτο, διά τὲ τὸ 
ἀνειμένοι καὶ τρυφῶντες μηδὲ τὴν τοῦ λόγου ἀνέχε- 
σϑαι ῥώμην, τότε δ᾽ οὕτω τι ἡττήϑησαν τοῦ ἀνδρός. 
ὡς οἰκιστήν τε αὐτὸν ἡγεῖσϑαι καὶ στήριγμα" τοῦ 

86 ἄστεος. ἔϑυε μὲν γὰρ δημοσίᾳ ὁ βασιλεύς. ξυνελ- 
ϑοῦσα δὲ ἡ πόλις ἱκέτευεν ὑπὲρ τῶν μεγίστων, ὁ δὲ 
μεμνήσεσϑαι τούτων πρὸς τὸν πατέρα ἔφη καὶ πρε- 
σβεύσειν αὐτὸς ὑπὲρ ὧν δέονται παρελϑὼν δὲ ὁ 
᾿Ἵπολλώνιος »Ξδἱ δὲ ἐνίους“ ἔφη ..«τούτων ἐλέγξαιμι 

80 σοὶ μὲν καὶ πατρὶ τῷ σῷ πολεμίους, πεπρεσβευμέ- 
νους δὲ ὑπὲρ νεωτέρων ἐς τὰ Σόλυμα. ξυμμάχους 
δ᾽ ἀφανεῖς τῶν σοι φανερωτάτων ἐχϑρῶν, τί πεί- 

Ὶ } 

δὰ... Ἀν. 
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ζ , - ᾽ - ς 

σονται; ..τί δὲ ἄλλο γε.“ εἶπεν ..ἢ ἀπολοῦνται ;" 
- 2 ς , οξῖτα οὐκ αἰσχρὸν“ ἔφη ..τὰς μὲν τιμωρίας αὐτίκα 

᾽ ᾿Ξ, " Η 2 » ὙΣτς , Η ι ᾿ 
ἀπαιτεῖν, τὰς δὲ εὐεργεσίας ὀψὲ διδόναι, καὶ τας μὲν 

χαϑ᾽ ἑαυτὸν ποιεῖσϑαι., τὰς δὲ ἐς κοινωνίαν γνώμης 
᾿ ν 

ἀνατίϑεσθαι;““ ὑπερησϑεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς ..δίδωμι 
᾿ ς κε 3 

τὰς δωρεάς.“ εἶπεν ..οὐ γάρ μοι ἀχϑέσεται ὁ πατὴρ 
ε -» 

ἀληϑείας ἡττωμένῳ καὶ σοῦ. 
Τοσαῦτα ἔϑνη φασὶν ἐπελϑεῖν τὸν ᾿Ζπολλώνιον ΧΧΧΥ 

σπουδάξοντά τε καὶ σπουδαζόμενον. αἵ δὲ ἐφεξῆς 
ἀποδημίαι πολλαὶ μὲν ἐγένοντο τῷ ἀνδρί, οὐ μὴν τὸ 
τοσαῦταί γε ἔτι, οὐδὲ ἐς ἕτερα ἔϑνη πλὴν ἃ ἔγνω. 
περί τε γὰρ τὴν ἐπὶ ϑαλάττῃ 4ἴγυπτον καταβάντι 
αὐτῷ ἐξ Αἰϑιοπίας διατριβὴ πλείων ἐγένετο. περί 
τε Φοίνικας καὶ Κίλικας Ιωνάς τε καὶ ᾿Ζχαιοὺς καὶ 
3 κ᾿ ’ὔ κ᾿ »Ἥ 3. ὕ Ἁ Α Ἂ Υ ,ὔ 

Ιταλοὺυς πάλιν οὐδαμοὺ ἐλλείποντι τὸ μὴ οὐχ ομοίῳ 

φαίνεσϑαι. χαλεποῦ γὰρ τοῦ γνῶναι ἑαυτὸν δοκοῦν- 
τος χαλεπώτερον ἔγωγε ἡγοῦμαι τὸ μεῖναι τὸν σοφὸν 
ἑαυτῷ ὅμοιον, οὐδὲ γὰρ τοὺς πονηρῶς φύντας ἐς 

οἹ -» 4 κ ᾽ ’ ᾿ . 

τὸ λῷον μεταστήσει μὴ πρότερον ἐξασκήσας τὸ μὴ 
5 νὴ ΄ὕ͵ ἰ ὰ " “ςι λ , 3 ΘῈΣ δ 

αὐτὸς μεϑίστασϑαι. ὑπὲρ μὲν δὴ τουτῶν ἐν ἕτξροις 30 

213 λόγοις ἱκανῶς εἴρηκα διδάσκων τοὺς μὴ μαλακῶς 
αὐτοῖς ὁμιλοῦντας. ὅτι τὸν ἀτεχνῶς ἄνδρα μήτε 
μεταστήσει τι μήτε δουλώσεται. ὡς δὲ μήτε ἐς λόγων 

, -" 3 -" ’ 

ἴοιμεν μῆκος ἀκριβῶς ἀναδιδάσκοντες τὰ παρ᾽ ἕκά- 
3. ’ σὲ" 35 ἂν κ στοις αὐτῷ φιλοσοφηϑέντα μὴτ αὖ διαπηδῶντες 35 

φαινοίμεϑα λόγον. ὃν οὐκ ἀπόνως παραδίδομεν τοῖς 
» 3 ΄ ἐν" 

ἀπείροις τοῦ ἀνδρός, δοκεῖ μοι τὰ σπουδαιότερα 
ν ς ἐπελϑεῖν τούτων καὶ ὁπόσα μνήμης ἀξιώσεται. ἡγώ- 
κ Ψ.. »ῃ ΄ τ΄ -" 3 -»" 

μεϑα δὲ αὐτὰ παραπλήσια ταὶς τῶν ᾿Δσκληπιαδῶν 
ἐπιδημίαις. 80 

Μειράκιον ἑαυτοῦ μὲν ἀπαιδεύτως εἶχε, τοὺς ΧΧΧΥῚ 
δὲ ὄρνις ἐπαίδευε καὶ ξυνοίκους ἐπὶ σοφίᾳ ἐποιεῖτο᾽ 

"- σι 

Ἃ 
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ἐδίδασκε δὲ αὐτοὺς λαλεῖν τε ὅσα οὗ ἄνϑρωποι καὶ 
τερετίξειν ὅσα αὐλοί. τούτῳ περιτυχὼν ..τί’ ἔφη 

᾽ ΄ ἐς τ Ν ἴων , 2 , 3. .»0. ΄ 
ἐπιτηδεύεις ,“ ἐπεὶ δὲ τάς τε ἀηδόνας αὐτῷ διῆει 
καὶ τοὺς κοψέχους καὶ ὁπόσα εὐγλωττίζοι τοὺς χαρα- 

5 δρίους. τὴν φωνὴν δὲ ἀπαίδευτον ἐφαένετο »δοκεῖς 
μοι ἔφη »διαφϑείρειν τοὺς ὄρνις. πρῶτον μὲν τῷ 
μὴ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς τὸ ἑαυτῶν φϑέγμα οὕτως ἡδὺ 
ὄν, ὡς μηδ᾽ ἂν τὰ μουσικὰ τῶν ὀργάνων ἐς μίμησιν 
αὐτοῦ καταστῆναι, εἶτα καὶ τῷ κάκιστα Ἑλλήνων 

αὐτὸς ἐτῶν μργειν μαϑητὰς αὐτοὺς ποιεῖσϑαι ἀφω- 

νίας. ἐπιτρίβεις ὃ " ὥ μειράκιον, καὶ τὸν σεαυτοῦ 
οἴκον᾽ βλέψαντι γὰρ ἐς τοὺς ἀκολούϑους καὶ ὡς 

κατεσκεύασαι. τῶν ἁβρῶν ἔμοιγε καὶ οὐκ ἁπλούτων 
φαίνῃ. τοὺς δὲ τοιούτους ὑποβλέττουσιν οἵ συκο- 
φάνται κέντρα ἐπ᾽ αὐτοὺς ἠρμένοι τὴν γλῶτταν. καὶ 
τί χρήσῃ τῇ φιλορνιϑίᾳ τότε; οὐδὲ γὰρ τὰ πασῶν 
ἀηδόνων μέλη ξυμφέρων ἀποσοβήσεις αὐτοὺς ἐγᾷει- 
μένους τε καὶ ἐρείδοντας. ἀλλ᾽ ἐπαντλεῖν χρὴ τῶν 
ὄντων καὶ προβάλλειν αὐτοῖς τὸ χρυσίον, ὥσπερ τὰ 

Ὁ 

σι 

0 μειλίγματα τοῖς κυσί, κἂν ὑλακτῶσιν, αὖϑις διδόναι 
καὶ αὖϑις. εἶτα αὐτὸν πεινῆν ὕστερον καὶ ἀπορεῖν. 
δεῖ δέ σοι ἐκτροπῆς. λαμπρᾶς καὶ μεταβολῆς ἤδη 
τινὸς τῶν τρόπων, ὡς μὴ λάϑῃς πτερορρυήσας τὸν 
πλοῦτον καὶ ἀξέως πράττων τοῦ ϑρηνεῖσθαι μᾶλλον 514 

5 ὑπ᾽ ὀρνίϑων ἢ ἄδεσϑαι. τὸ δὲ φάρμακον τῆς μετα- 

ο 

βολῆς οὐ μέγα. ἐστὶ γάρ τι ἐν ἁπάσαις πόλεσιν 
ἔϑνος ἀνθρώπων. ὃ σὺ οὔπω μὲν γιγνώσκεις, κα- 
λοῦσι δὲ αὐτὸ διδασκάλους τούτοις ἀπὸ τῆς οὐσίας 

μικρὰ δοὺς ἀσφαλῶς κεχτήσῃ τὰ πλείω. ῥητορικὴν 
8) γάρ σε παιδεύσουσι τὴν τῶν ἀγοραίων. ῥᾳδία δ᾽ ἡ 

τέχνη. εἰ μὲν γὰρ παῖδά σὲ ἑώρων ἔτι. ξυνεβού- 
κ᾿] - , “- 

λευον ἂν φοιτᾶν ἐπὶ φιλοσόφων τε καὶ σοφιστῶν 
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ϑύρας καὶ σοφίᾳ πάσῃ τὴν οἰχίαν τὴν σεαυτοῦ 
φράττειν, ἐπεὶ δὲ ἔξωρος τούτων τυγχάνεις ὦν, τὸ 
γοῦν ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν ἔκμαϑε. νομίσας. εἰ 
μὲν τὰ τελεώτερα ἔμαϑες. κἂν ὅμοιος ἀνδρὶ ὁπλι-- 
τεύοντί τὲ καὶ φοβερῷ δόξαι. ταυτὶ δ᾽ ἐκμαϑὼν 5 
τὴν τῶν ψιλῶν τε καὶ σφενδονητῶν σκευὴν ἕξεις, 
βόλλοις γὰρ ἂν τοὺς συκοφάντας, ὥσπερ τοὺς κύ- 
νας.“ ξυνῆκε τὸ μειράκιον τούτων καὶ τὰς τῶν 
ὀρνίϑων διατριβὰς ἐκλιπὸν ἐς διδασκάλων ἐβάδι-- 
σεν. ὑφ᾽ ὧν χαὶ ἡ γνώμη αὐτῷ καὶ ἡ γλῶττα τὸ 
ἴσχυσεν. 

“Ζυοῖν δὲ λόγοιν ἐν Σάρδεσι λεγομένοιν, τοῦ ΧΧΧΥΙΙ 
μέν. ὡς ὁ Πακτωλός ποτὲ τῷ Κροίσῳ ψῆγμα χρυ- 
σοῦ ἄγοι, τοῦ δέ, ὡς πρεσβύτερα τῆς γῆς εἴη τὰ 

δένδρα. τὸν μὲν πιϑανῶς ἔφη πεπιστεῦσϑαι, χρυσία ιτ8 
γὰρ εἶναί ποτε τῷ Τμώλῳ ψαμμώδη καὶ τοὺς ὄμ- 
βρους αὐτὰ φέρειν ἐς τὸν Πακτωλὸν κατασύροντας, 
χρύνῳ δέ, ὅπερ φιλεῖ τὰ τοιαῦτα. ἐπιλιπεῖν αὐτὰ 
ἀποκλυσϑέντα. τοῦ δ᾽ ἑτέρου λόγου καταγελάσας 
οὐμεῖς μὲν“ ἔφη ..προγενέστερα τῆς γῆς φατε εἶναι 30 
τὰ δένδρα. ἐγὼ δὲ πολὺν οὕτω χρόνον φιλοσοφήσας 
οὔπω ἔγνων οὐρανοῦ προγενεστέρους ἀστέρας““ δι- 
δάσκων ὅτι μηδ᾽ ἂν γένοιτό τι τοῦ ἐν ᾧ φύεται 
μὴ ὄντος. 

Στασιάζοντος δὲ τὴν ᾿Αντιόχειαν τοῦ τῆς Συ- ΧΧΧΥΙΠ 
ρίας ἄρχοντος καὶ καϑιέντος ἐς αὐτοὺς ὑποψίας, 3: 
ὑφ᾽ ὧν διειστήκεσαν ἐκκλησιαζομένη πόλις. σεισμοῦ 

216 δὲ γενναίου προσπεσόντος. ἔπτηξαν καὶ ὅπερ ἐν 
διοσημίαις εἴωϑεν, ὑπὲρ ἀλλήλων ηὔξαντο. παρελ- 
ϑὼν οὖν ὁ ᾿Δἀπολλώνιος ..ὃὁ μὲν ϑεὸς““ ἔφη ..διαλ-- 90 
λακτὴς ὑμῶν σαφὴς γέγονεν, ὑμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἂν αὖϑις 
στασιάσαιτε. τὰ αὐτὰ φοβούμενοι.“ καὶ κατέστησεν 
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3, Ξ' , ς με 
αὐτοὺς ἐς ἔννοιαν ὧν πείσονται, καὶ (ὡς) ταυτὸ τοῖς 
ἑτέροις φοβήσονται. 

ΧΧΧΙΧ Ἄξιον δὲ καὶ τούτου ἐπιμνησϑῆναι᾽ ἔϑυέ τις 

128 

ΐ ς 

15 

20 

25 

890 

ὑπὲρ ϑησαυροῦ τῇ Γῇ καὶ οὐδὲ τῷ ᾿Ζπολλωνίῳ 
΄ ς ΄ 

: ὁ προσεύχεσϑαι ὑπὲρ πτον ὥὦκνει, ὃ δὲ ἐνθυμηϑ είς, 
οἵων ἐρὰ. »δεινόν γεν" ἔφη »χθηματιστὴν ὁρῶ. 
“κακοδαίμονα μὲν οὖν,“ εἶπεν ..ὧγέ ἐστιν οὐδὲν 
πλὴν ὀλίγων, ἃ μὴ ἀπόχρη βόσκειν τὸν οἶκον." 

ἔοικας“ ἔφη ..πολλοὺς τρέφειν καὶ ἀργοὺς οἰκέτας. 
οὐδὲ γὰρ αὐτός γε τῶν ἀσόφων φαίνῃ.“ ὁ δὲ ἠρέμα 
ἐπιδακρύσας ..ϑυγάτριά μοι εἶπεν ..ἐστὶ τέτταρα 
καὶ φερνῶν δεῖ τεττάρων, ἐμοὶ δὲ εἰσι δισμύριαί 
που δραχμαὶ νῦν, ἐπειδὰν δὲ ταῖς ϑυγατράσι κατα- 
νεμηϑῶσιν, ἐκεῖναί τε σμιεριὰ εἰληφέναι, δόξουσιν 
ἐγώ τε ἀπολοῦμαι ἔχων οὐδέν.“ παϑὼν οὖν τ πρὸς 

αὐτὸν ὁ ᾿Απολλώνιος ..ἐπιμελησόμεϑά σου“ ΣἼᾷἔἔφη 

κἀγὼ καὶ ἡ Γῆ. φασὶ γάρ σε ϑύειν αὐτῇ.“ καὶ 
εἰπὼν. ταῦτα προΐει τὰ προάστεια, ὥσπερ οἵ τοὺς 
καρποὺς ὠνούμενοι, ἰδὼν δέ τι χωρίον ἑλαῶν ̓ πλῆ- 
ρες καὶ ἡσϑεὶς τοῖς δένδρεσιν, ὡς εὐφυᾶ τε ἦν καὶ 
μεγάλα καί τινος κηπίου ἐν αὐτῷ ὄντος, ἐν ὦ σμήνη 
τε καὶ ἄνϑη ἑωρᾶτο. παρῆλϑεν ἐς τὸ κηπίον ὥς τι 
ἐπισκεψόμενος μεῖξον καὶ προσευξάμενος τῇ Παν- 
δώρᾳ ἐχώρει ἐς τὸ ἄστυ. βαδίσας δὲ παρὰ τὸν τοῦ 
ἀγροῦ δεσπότην, ᾧ ᾧ πλοῦτος ἐκ τῶν παρανομωτάτων 
πεπόριστο τὰς Φοινίκων οὐσίας ἐνδεικνύντι ..χω- 

ς ᾿ Ν ὃ ", Γ 2 ΄ " ’, ᾿" ,ὔ 
ροίον" ἔφη ..τὸ θεῖνα πόσου ἕπριίῶ καὺ τί πεπονηταίι 

σοι ἐς αὐτό,“ τοῦ δὲ πέρυσι μὲν ἐωνῆσϑαι τὸν 
,ὔ κ Ἁ ᾿, , ἀγρόν, πεντακισχιλίων δὲ καὶ μυρίων φήσαντος. 

οὔπω δ᾽ ἐχπεπονηκέναι τι, πείϑει τὸν ἄνθρωπον 
ἀποδόσϑαι οἱ δισμυρίων αὐτὸν εὕρημα ποιησάμενον 216 
τὰς πεντακισχιλίας. ὁ μὲν δὴ τοῦ ϑησαυροῦ ἐρῶν “ 



ΥἹ, 40, ν. 1298] ΤΎΛΔΝΕΑΔ ἈΠΟΛΛΏΩΧΙΟΝ. 951 

» , - ͵ 2 3 1] 3 » » “" 

οὔπω ξυνίει τοῦ δώρου. αλλ οὐδ᾽ ῴετο ἴσα ἔχειν. 

τοσούτῳ δὲ ἐλάττω. ὅσῳ τὰς μὲν δισμυρίας ἐν ταῖν 
χεροῖν οὔσας ἐφ᾽ ἑαυτῷ εἶναι ἄν, τὸν δ᾽ ἀντ᾽ αὐτῶν 

3 , 

ἀγρον ἐπὶ πάχναις κείσεσϑαι καὶ χαλάξαις καὶ τοῖς 
ἄλλοις, ἃ τοὺς καρποὺς φϑείρει" ἐπεὶ δὲ ἀμφορέα 

μὲν τρισχιλίων. δαρεικῶν αὐτίκα εὗρε περὶ αὐτὸ μά- 
λιστα τὸ ἐν τῷ κηπίῳ σμῆνος, εὐφόρου δὲ τοῦ τῆς 
ἐλαίας καρποῦ ἔτυχεν οὐκ εὐφορούσης τότε τῆς ἄλ- 
λης γῆς, ὕμνοι αὐτῷ ἐς τὸν ἄνδρα ἤδοντο καὶ μνη- 
στήρων ϑεραπευόντων αὐτὸν πλέα ἣν πᾶντα. 

Κἀκεῖνα ἀξιομνημόνευτα εὗρον τοῦ ἀνδρός" 
ὭΣ “ες. 7 » ον! ὦ , [7 8, .5 ΄ 
ἐρᾶν τις ἐδόκει τοῦ τῆς ἀφροδίτης ἔἕδους. ὁ ἐν Κνίδῳ 

κ ρες. Α κ Η 3 , κ 3 ΡῚ ; 

γυμνὸν ἵδρυται, καὶ τὰ μὲν ἀνετίϑει. τὰ ὃ ἀναϑή- 
2 ς Α -»Ἥ , 3 ,͵ Α " 

σειν ἔφασκεν ὑπὲρ τοῦ γάμου. ᾿Ζ“πολλωνίῳ δὲ καὶ 

ἄλλως μὲν ἄτοπα ἐδόκει ταῦτα, ἐπεὶ δὲ μὴ παρῃτεῖτο: 
ἡ Κνίδος. ἀλλ᾽ ἐναργεστέραν ἔφασαν τὴν ϑεὸν 
δόξειν, εἰ ἐρῶτο, ἔδοξε τῷ ἀνδρὶ καϑῆραι τὸ ἵερὸν 

- ᾿ - 9 “, 

τῆς ἀνοίας ταύτης. καὶ ἐρομένων τῶν Κνιδίων αὐτόν. 
εἴ τι βούλοιτο τῶν ϑυτικῶν ἢ εὐκτικῶν διορϑοῦσϑαι 

ὀφθαλμοὺς“ ἔφη ..διορϑώσομαι, τὰ δὲ τοῦ ἱεροῦ 
΄ ς " 3 Α ΄ 

πάτρια ἐχέτω, ὡς ἔχει.“ καλέσας οὖν τὸν ϑρυπτό- 
μενον ἤρετο αὐτόν. εἰ ϑεοὺς νενόμικε, τοῦ δ᾽ οὕτω 

τς 4... «πῷ 

νομίξευν ϑεοὺς φήσαντος. ὡς καὶ ἐρᾶν αὐτῶν, καὶ 
τῶν γάμων μνημονεύσαντος. οὗς ϑύσειν ἡγεῖτο, ..σὲ 

κςς μὲν ποιηταὶ“ ἔφη ..ἐπαίρουσι τοὺς ᾿Ζγχίσας τε καὶ : 

τοὺς Πηλέας ϑεαῖς ξυξυγῆναι εἰπόντες. ἐγὼ δὲ περὶ 
τοῦ ἐρᾶν καὶ ἐρᾶσϑαι τόδε γιγνώσκω᾽ ϑεοὶ ϑεῶν 
ἄνϑρωποι ἀνθρώπων ϑηρία ϑηρίων καὶ καϑάπαξ 
ὅμοια ὁμοίων ἐρᾷ ἐπὶ τῷ ἔτυμα καὶ ξυγγενὴ τίκτειν. 

᾿ ἡ “ἣν » τὲς : ᾿ "» ᾿ 
τὸ δὲ ἑτερογενὲς τῷ μὴ ὁμοίῳ ξυνελϑὸν οὔτε ξυγὸς 

“7 3, ᾽ δε -ν ἘΤης ᾿ 3.9 Ὁ. 3 οὔτε ἔρως. εἰ δὲ ἐνεθυμοῦ τὰ Ιξίονος, οὐδ᾽ ἂν ἐς 
-" ΄ "» 3 3 - ἔννοιαν καϑίστασο τοῦ μὴ ὁμοίων ἐρᾶν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 

ὧν 

- τι 

το ωι 

ΧΙ 
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μὲν τροχῷ εἰκασμένος δι᾿ οὐρανοῦ χνάμπτεται. συ 21 
δ΄, εἰ μὴ ἄπει τοῦ ἱεροῦ. ἀπολεῖ ἐν ἁπάσῃ τῇ γῇ 

129 οὐδ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων τὸ μὴ οὐ δίκαια τοὺς ϑεοὺς ἐπὶ 
σοὶ γνῶναι.“ ὧδε ἡ παροινία ἐσβέσϑη καὶ ἀπῆλϑεν 

5 ὁ φάσκων ἐρᾶν ὑπὲρ ξυγγνώμης ϑύσας. 
ΧΤΤ Σεισμῶν δὲ κατασχόντων ποτὲ τὰς ἐν τῷ ἀρι- 

στερῷ Ἑλλησπόντῳ πόλεις. Αἰγύπτιοι μὲν καὶ Χαλ- 
δαῖοι περὶ αὐτὰς ἠγείροντο ὑπὲρ ξυλλογῆς χρημά- 
τῶν. ὡς δεκαταλάντους ϑυσίας Γῇ καὶ Ποσειδῶνι 

τὸ ϑύσοντες, ξυνέφερον δ᾽ αἷ πόλεις τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ 
κοινοῦ, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν οἴκων ὑποκείμενοι τῷ φόβῳ, 
οἱ δέ, εἰ μὴ ἐπὶ τραπεζῶν ἐκτεϑείη τὸ ἀργύριον, οὐκ 
ἂν ἔφασαν ὑπὲρ αὐτῶν ϑῦσαι' δοκεῖ δὴ τῷ ἀνδρὶ 
μὴ περιιδεῖν τοὺς ἙἙλλησποντίους ἢ καὶ παρελϑὼν 
ἐς τὰς πόλεις τοὺς μὲν ἀπήλασεν ὡς ϑησαυρὸν πε- 
ποιημένους τὰ ἑτέρων κακά, τὰς δὲ αἰτίας τῶν μηνι- 
μάτων ξυλλαβὼν καὶ ὡς ἑκάστῃ πρόσφορον ϑύσας 
ἀπεύξατο τὴν προσβολὴν δαπάνῃ σμικρᾷ, καὶ ἡ 
γὴ ἔστη. 

ΧΊΠ “ομετιανοῦ δὲ βασιλέως ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον 
οἱ εὐνούχους τε μὴ ποιεῖν νομοϑετήσαντος ἀμπέλους 

τε μὴ φυτεύειν ἔτι καὶ τὰς πεφυτευμένας δὲ αὐτῶν 
ἐκκόπτειν παρελθὼν ἐς τοὺς Ἴωνας ὁ ᾿Δπολλώνιος 
τὰ μὲν προστάγματα οὐ πρὸς ἐμὲ’ ἔφη ..ταῦτα, 

95 μόνος γὰρ ἴσως ἀνθρώπων οὔτε αἰδοίων δέομαι οὔτε 
οἴνου. λέληϑε δὲ ὁ ϑαυμασιώτατος τῶν μὲν ἀνϑρώ- 
πῶν φειδόμενος, τὴν δὲ γῆν εὐνουχίζων.“ ὅϑεν 
ἐς ϑάρσος ἡ Ἰωνία ἦλϑε πρεσβεύσασϑαι πρὸς τὸν 218 
βασιλέα ὑπὲρ ἀμπέλων καὶ παραιτήσασϑαι νόμον, ὃς 

80 ἐκέλευε καὶ δηοῦσϑαι τὴν γὴν καὶ μὴ φνυτεύεσθϑαι. 
ΧΩΠ Καἀκεῖνα ἐν Ταρσοῖς τοῦ ἀνδρὸς ἄδουσι᾽ κύων 

ἐνεπεπτώκει ἐφήβῳ λυττῶν καὶ ἀπῆγε τὸν ἔφηβον 

1 σι 

μῶ 



ἜΝ 
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τὸ δῆγμα ἐς τὰ τῶν κυνῶν πάντα. ὑλάκτει τε γὰρ 
καὶ ὠρύετο καὶ τετράπους ἔϑει τὼ χεῖρε ὑπέχων τῷ 
δρόμῳ. νοσοῦντι δ᾽ αὐτῷ τριακοστὴν ἡμέραν ἐφί- 
σταται μὲν ὁ ̓ Δ4πολλώνιος ἄρτι ἐς τοὺς Ταρσοὺς ἥκων, 
κελεύει δὲ ἀνιχνευϑῆναί οἵ τὸν κύνα, ὃς ταῦτα εἰργά- 
σατο, οἱ δ᾽ οὔτε ἐντετυχηκέναι τῷ κυνὶ ἔφασαν, ἔξω 
γὰρ τείχους εἰλῆφϑαι αὐτὸν τοῦ ἐφήβου πρὸς ἀκον - 
τίοις ὄντος, οὔτ᾽ ἂν τοῦ νοσοῦντος μαϑεῖν. ἥτις ἡ 
ἰδέα τοῦ κυνός, ἐπεὶ μηδὲ αὑτὸν ἔτι οἶδεν. ἐπισχὼν 
οὖν «ὦ Ζάμι,““ ἔφη ..λευκὸς ὁ κύων λάσιος προβα- 
τευτικὸς ᾿Δἀμφιλοχικῷ ἴσος. προσέστηκε δὲ τῇ δεῖνι 
κρήνῃ τρέμων, τὸ γὰρ ὕδωρ καὶ ποϑεῖ καὶ δέδοικεν" 
ἄγε μοι τοῦτον ἐπὶ τὴν τοῦ ποταμοῦ ὄχϑην, ἐφ᾽ ἧς 
αἱ παλαῖστραι, μόνον εἰπών, ὅτι ὑπ᾽ ἐμοῦ καλοῖτο.“" 
ἑλχϑεὶς δ᾽ ὁ κύων ὑπὸ τοῦ Ζάμιδος ὑπεκλίϑη τοῖς 

τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου ποσίν, ὥσπερ οἱ βώμιοι τῶν ἱκετῶν 
κλαίων. ὁ δ᾽ ἡμέρου τε αὐτὸν ἔτι μᾶλλον καὶ τῇ 
χειρὶ ἐπράυνε. τὸν ἔφηβόν τε ἵστη ἐγγὺς ξυνέχων 
αὐτός, ὡς δὲ μὴ λάϑοι τοὺς πολλοὺς μέγα ἀπόρρητον 
οομεϑέστηκε μὲν““ ἔφη ..ἐς τὸν παῖδα τοῦτον ἡ Τηλέ- : 

Ξ -»" - "ὦ » 3 

φου ψυχὴ τοῦ Μυσοῦ, ΜὨοῖραι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ ταὐτὰ 
βούλονται.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐκέλευσε τὸν κύνα 

͵ ᾿ - ς , ᾿ 3. ὅρω ΄ ς 
περιλιχμήσασϑαι τ δῆγμα, ὡς ἑατρὸς αὐτῷ πάλιν ο 

3 “« ᾽ τρῶσας γένοιτο. ἐπεστράφη τὸ ἐντεῦϑεν ἐς τὸν πα- 
τέρα ὁ παῖς καὶ ξυνῆκε τῆς μητρὸς προσεῖπέ τε τοὺς 
ἱκή δ λτὶ αὖ » ΄ ΄ Α 3 «Χ ς 

ἡλικας καὶ ἔπιε τοῦ Κυδνου. περιώφϑη δὲ οὐδὲ ὁ 
Σ, ᾽ » - 3 τὸ 

κύων, ἀλλὰ κἀκεῖνον εὐξάμενος τῷ ποταμῷ δι᾽ αὐτοῦ 
919 ἧκεν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ διέβη τὸν Κύδνον, ἐπιστὰς τῇ ὄχϑῃ 

φωνήν τε ἀφῆκεν, ὅπερ ἥκιστα περὶ τοὺς λυττῶντας 
τῶν κυνῶν ξυμβαίνει, καὶ τὰ ὦτα ἀνακλάσας ἔσεισε 
τὴν οὐρὰν ξυνιεὶς τοῦ ἐρρῶσϑαι, φαρμακοποσία γὰρ 
λύττης ὕδωρ. ἣν ϑαρσήσῃ αὐτὸ ὁ λυττῶν. 

σι 

μ᾿ οι 
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Τοιαῦτα τοῦ ἀνδρὸς τὰ ὑπὲρ ἱερῶν τε καὶ πό- 
λεὼν καὶ τὰ πρὸς δήμους καὶ ὑπὲρ δήμων καὶ τὰ 
ὑπὲρ τεϑνεώτων ἢ νοσούντων καὶ τὰ πρὸς σοφούς 
τε καὶ μὴ σοφοὺς καὶ τὰ πρὸς βασιλέας. οἱ ξυμβου-- 

5.λον αὐτὸν ἀρετῆς ἐποιοῦντο. 

1. 

Οἶδα καὶ τὰς τυραννέδας, ὡς ἔστιν ἀρίστη βά- 
σανος ἀνδρῶν φιλοσοφούντων, καὶ ξυγχωρῶ σκο- 
πεῖν, ὅ τι ἕκαστος ἕτέρου ἧττον ἢ μᾶλλον ἀνὴρ 
ἔδοξεν, ὁ λόγος δέ μοι ξυντείνει ἐς τόδε΄ κατὰ τοὺς 

10 χρόνους, οὖς Ζομετιανὸς ἐτυράννευσε, περιέστησαν 
τὸν ἄνδρα κατηγορίαι καὶ γραφαί, ὅπως μὲν ἀρξά- 
μεναι καὶ ὁπόϑεν καὶ ὅ τι ἑκάστῃ ὄνομα, δηλώσω 

ἌΣ δῦ 3 ΑῚ ἔς ὁ ΄ , ΄ Α 2 , ,΄ » αὐτίκα. ἐπεὶ δὲ ἀνάγκη λέξαι. τί μὲν εἰπών. τίς δὲ 
Ξ ΄ ΠΕΣ » , δην -» . 

εἶναι δοξας ἀπῆλθε τῆς κρίσεως ἑλῶν μᾶλλον τὸν 
΄, “ ς ᾿ εν γὰ ΠᾺ τ: ι 

τὸ τυραννον ἢ λους αὐτὸς. δοκεῖ μοι διελϑεῖν πρὸ 
τούτων, ὁπόσα εὗρον ἀφηγήσεως ἄξια σοφῶν ἀνδρῶν 
πρὸς τυράννους ἔργα παραδεικνύειν τε αὐτὰ τοῖς 
᾿ἀπολλωνίου" χρὴ γάρ που τἀληϑὲς οὕτω μαστεύειν. 
Ζήνων μὲν τοίνυν ὁ ̓ Ελεάτης, διαλεκτικῆς δὲ οὗτος 

0 δοκεῖ ἄρξαι, τὴν Νεάρχου τοῦ Μυσοῦ καταλύων 
τυραννίδα ἥλω καὶ στρεβλωϑεὶς τοὺς μὲν ἑαυτοῦ 3280 
ξυνωμότας ἀπεσιώπησεν, οἱ δ᾽ ἦσαν τῷ τυράννῳ 
βέβαιοι, διαβαλὼν τούτους ὡς οὐ βεβαίους, οἱ μὲν 
ὡς ἐπ᾿ ἀληϑέσι ταῖς αἰτίαις ἀπέϑανον, ὁ δ᾽ ἐλεύ- 

5 ϑερα τὰ Μυσῶν ἤγαγε τὴν τυραννίδα περὶ ἑαυτῇ 
σφήλας. Πλάτων δὲ ὑπὲρ τῆς Σικελιωτῶν ἐλευϑε- 
ρίας ἀγῶνά φησιν ἄρασϑαι συλλαβὼν τῆς διανοίας 
ταύτης Ζίωνι. Φύτων δὲ Ῥηγίου ἐκπεσὼν κατέφυγε 
μὲν ἐπὶ Ζιονύσιον τὸν Σικελίας τύραννον, μειξόνων 



ΥΠ,, 3. Ρ. 1807] ΤΎΑΛΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΧΙΟΝ. οδδ 

δὲ ἀξιωθεὶς ἢ τὸν φεύγοντα εἰχὸς ξυνῆκε μὲν τοῦ 
τυράννου καὶ ὅτι τοῦ Ῥηγίου ἐρῴη. Ῥηγένοις δ᾽ ἐπι- 
στέλλων ταῦτα ἥλω. καὶ ὁ μὲν τύραννος ἕνὸς τῶν 
μηχανημάτων ἀνάψας αὐτὸν ξῶντα προσήγαγε τοῖς 
τείχεσιν, ὡς μὴ βάλοιεν οἵ Ῥηγῖνοι τὸ μηχάνημα 
φειδοῖ τοῦ Φύτωνος. ὁ δὲ ἐβόα βάλλειν, σκοπὸς γὰρ 
αὐτοῖς ἐλευϑερίας εἶναι. Ἡρακλείδης δὲ καὶ Πύ- 
ϑωῶν οἱ Κότυν ἀποκτείναντες τὸν Θρᾷκα νεανία μὲν 
ἤστην ἄμφω. τὰς δὲ ᾿Δκαδημίους διατριβὰς ἐπαι- 
νοῦντες σοφώ τε ἐγενέσϑην καὶ οὕτως ἐλευϑέρω. τὰ 
δὲ Καλλισϑένους τοῦ Ὀλυνϑίου τίς οὐκ οἶδεν; ὃς 

οι 

ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπαινέσας τε καὶ διαβαλὼν ᾿ 
Μακεδόνας. ὅτε μέγιστοι δυνάμει ἦσαν, ἀπέϑανεν 
ἀηδὴς δόξας. Διογένης δὲ ὁ Σινωπεὺς καὶ Κράτης 
ὁ Θηβαῖος ὁ μὲν εὐθὺ Χαιρωνείας ἥκων ἐπέπληξεν 
ὑπὲρ ᾿4ϑηναίων Φιλίππῳ περὶ ὧν Ἡρακλείδης εἶναι 
φάσκων ἀπώλλυ ὅπλοις τοὺς ὑπὲρ ἐκείνων ὅπλα 

581 ἠρμένους. ὁ δ᾽ ἀνοικιεῖν Θήβας ᾿Δ4λεξάνδρου δι᾽ 
αὐτὸν φήσαντος οὐκ ἂν ἔφη δεηϑῆναι πατρέδος, ἣν 
κατασκάψει τις ὅπλοις ἰσχύσας. καὶ λέγοιτο μὲν (ἀν) 
πολλὰ τοιαῦτα, ὁ λόγος δὲ οὐ ξυγχωρεῖ μῆκος τῷ γε 
ἀνάγκην ἔχοντι καὶ πρὸς ταῦτα ἀντειπεῖν οὐχ ὡς 
οὐ καλὰ ἢ οὐκ ἐν λόγῳ πᾶσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἥττω τῶν 

᾿᾿Απολλωνίου. κἂν ἄριστα ἑτέρων φαίνηται τὸ μὲν 
τοίνυν τοῦ ᾿Ελεάτου ἔργον καὶ οἵ τὸν Κύτυν ἀπε- 
κτονότες οὔπω ἀξιόλογα, Θρᾷκας γὰρ καὶ Γέτας 
δουλοῦσϑαι μὲν ῥάδιον, ἐλευϑεροῦν δὲ εὔηϑες, οὐδὲ 
γὰρ τῇ ἐλευϑερίᾳ χαίρουσιν, ἅτε, οἶμαι. οὐκ αἰσχρὸν 
ἡγούμενοι τὸ δουλεύειν. Πλάτων δὲ ὡς μὲν οὐ σο- 
φόν τι ἔπαϑε τὰ ἐν Σικελίᾳ διορϑούμενος μᾶλλον 
ἢ τὰ ᾿4ϑήνησιν, ἢ ὡς εἰκότως ἐπράϑη σφαλείς τε καὶ 
σφήλας., οὐ λέγω διὰ τοὺς δυσχερῶς ἀκροωμένους. 

μ᾿ οι 

20 

1 



οὔθ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ΕΣ ΤῸΝ [ΥὙΠ], 4. ν. 181. 

τὰ δὲ τοῦ Ῥηγίνου πρὸς Διονύσιον μὲν ἐτολμᾶτο 
τυραννεύοντα οὐ βεβαίως Σικελίας, ὁ δ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου 
πάντως ἀποθανὼν ἄν, εἰ καὶ μὴ ὑπὸ Ῥηγίνων 
ἐβλήϑη, ϑαυμαστόν, οἶμαι, οὐδὲν ἔπραττε τὸν ὑπὲρ 

5 τῆς ἑτέρων ἐλευϑερίας ϑάνατον μᾶλλον ἢ τὸν ὑπὲρ 
τῆς αὑτοῦ δουλείας αἱρούμενος. Καλλισϑένης δὲ τὸ 
δόξαι κακὸς οὐδ᾽ ἂν νῦν διαφύγοι, τοὺς γὰρ αὐτοὺς 

181 ἐπαινέσας καὶ διαβαλὼν ἢ διέβαλεν, οὗς ἐνόμισεν 
ἐπαίνων ἀξίους, ἢ ἐπήνεσεν, οὖς ἐχρῆν διαβάλλοντα 

10 φαένεσϑαι, καὶ ἄλλως ὁ μὲν καϑιστάμενος ἐς τὸ λοι- 

δορεῖσϑαι τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν οὐκ ἔχει ἀποδρᾶ- 
ναι τὸ μὴ οὐ δόξαι βάσκανος. ὁ δὲ τοὺς πονηροὺς 
χολακεύων ἐπαίνοις αὐτὸς ἀποίσεται τὴν αἰτίαν τῶν 

ἁμαρτηϑέντων σφίσιν, οἵ γὰρ κακοὶ κακίους ἐπαι- 
:ἰὸ νούμενοι. Διογένης δὲ πρὸ Χαιρωνείας μὲν εἰπὼν 

ταῦτα πρὸς τὸν Φίλιππον κἂν ἐφύλαξε τὸν ἄνδρα 
καϑαρὸν τῶν ἐπ᾽ ᾿4ϑηναίους ὅπλων, εἰργασμένοις 3282 
δ᾽ ἐπιστὰς ὠνείδιξε μέν, οὐ μὴν διωρϑοῦτο. Κράτης 
δὲ καὶ αἰτίαν ἂν λάβοι πρὸς ἀνδρὸς φιλοπόλιδος μὴ 

30 ξυναράμενος ᾿Δλεξάνδρῳ τῆς βουλῆς, ἣἧ ἐς τὸ ἀνοι- 

κίσαι τὰς Θήβας ἐχρῆτο. ᾿Δἀπολλώνιος δὲ οὐὔϑ᾽ ὑπὲρ 

πατρίδος κινδυνευούσης δείσας οὔτε τοῦ σώματος 

ἀπογνοὺς οὔτ᾽ ἐς ἀνοήτους ὑπαχϑεὶς λόγους οὔϑ᾽ 
ὑπὲρ Μυσῶν ἢ Γετῶν οὔτε πρὸς ἄνδρα, ὃς ἦρχε 

5 νήσου μιᾶς ῇ χώρας οὐ μεγάλης, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ᾧ ϑά- 
λαττά τε ἦν καὶ γῆ πᾶσα, πρὸς τοῦτον, ἐπειδὴ 
πικροῖς ἐτυράννευε, παρέταττεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ 
τῶν ἀρχομένων κέρδους, χφησάμενος μὲν τῇ διανοίᾳ 
ταύτῃ καὶ πρὸς Νέφωνα, ἡγείσϑω δ᾽ οὖν τις ἄκρο- 

ΤΥ͂ 80 βολισμοὺς ἐκεῖνα, ἐπεὶ μὴ ὁμόσε χωρῶν, ἀλλὰ τὸν 

Βίνδικα ἐπιρρωννὺς καὶ τὸν Τιγελλῖνον ἐκπλήττων 
σαϑροτέραν τὴν τυραννίδα ἐποίει, καί τις ἀναφύεται 
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λόγος ἀλαξὼν ἐνταῦϑα, ὡς οὐδὲν γενναῖον ἐπιϑέ- 
σϑαι Νέρωνι ψαλτρίας τινὸς ἢ αὐλητρίδος βίον 
ξῶντι᾽ ἀλλὰ περί γε Δομετιανοῦ τί φήσουσιν ; ὃς 
τὸ μὲν σῶμα ἔρρωτο, ἡδονὰς δὲ τὰς μὲν ἐξ ὀργάνων 
τε καὶ κτύπων τὰς τὸ ϑυμοειδὲς ἀπομαραινούσας 
παρῃτεῖτο, τὰ δὲ ἑτέρων ἄχη καὶ ὃ τι ὀλοφύραιτό 
τις. ἐς τὸ εὐφραῖνον εἷλκε, τὴν δ᾽ ἀπιστίαν δήμων 
μὲν ἐκάλει πρὸς τοὺς τυράννους φυλαχτήριον. τυ- 
ράννων δὲ πρὸς πάντας, τὴν δὲ νύκτα πάντων μὲν 
ἔργων ἠξίου παύειν βασιλέα, φόνων δὲ ἄρχειν, ὅϑεν 
ἠκρωτηριάσϑη μὲν ἡ βουλὴ τοὺς εὐδοκιμωτάτους. 
φιλοσοφία δὲ οὕτω τι ἔπτηξεν, ὡς ἀποβαλόντες τὸ 
σχῆμα οἱ μὲν ἀποδρᾶναι σφῶν ἐς τὴν Κελτῶν ἕσπέ- 
ραν, οἱ δὲ ἐς τὰ ἔρημα Διβύης τε καὶ Σκυϑίας. 
ἔνιοι δ᾽ ἐς λόγους ἀπενεχϑῆναι ξυμβούλους τῶν 

288 ἁμαρτημάτων. ὁ δ᾽, ὥσπερ τῷ Σοφοκλεῖ πεποίηται 
πρὸς τὸν Οἰδίπουν ὁ Τειρεσίας ὑπὲρ ἕἑαυτοῖ λέγων 

οὐ γάρ τι σοὶ ξῶ δοῦλος: ἀλλὰ “Ζοξίᾳ. 

οὕτω τὴν σοφίαν δέσποιναν πεποιημένος ἐλεύϑερος 
ἦν τῆς Δομετιανοῦ φορᾶς τὰ Τειρεσίου τε καὶ Σο- 
φοχλέους ἑαυτῷ ἐπιϑεσπίσας καὶ δεδιὼς μὲν οὐδὲν 

ἴδιον, ἃ δὲ ἑτέρους ἀπώλλυ. ἐλεῶν. ὅϑεν ξυνίστη 
ἐπ᾿ αὐτὸν νεότητά τε, ὁπόσην ὴ βουλὴ εἶχε, καὶ ξύν- 
εσιν, ὁπόση περὶ ἐνίους αὐτῶν ἑωρᾶτο; φοιτῶν ἐς 
τὰ ἔϑνη καὶ φιλοσοφῶν πρὸς τοὺς ἡγεμόνας, ὡς : 

οὔτε ἀϑάνατος ἡ τῶν τυράννων ἰσχὺς αὐτῷ τε τῷ 
φοβεροὶ δοχεῖν ἁλίσκονται μᾶλλον. διήει δὲ αὐτοῖς 
καὶ τὰ Παναϑήναια τὰ ᾿Αττικά, ἐφ᾽ οἷς ᾿Φρμόδιός 
τε χαὶ ᾿Δριστογείτων ἄδονται., καὶ τὸ ἀπὸ Φυλῆς 
ἔργον, ὃ καὶ τριάκοντα ὁμοῦ τυράννους εἷλε. καὶ τὰ 
ῬΩω ,ὔ δὲ 3 “-“ ὃ [2 ͵, ς 2 - δῇ 

μαίῶν ὃὲ αὐτῶν ὃιῃει πατρια, ὡς κακεῖνοι ημος 
᾿Ὶ 3 “ ᾿"᾿ ᾿ 2 9. Κ Ω’ 

τὸ ἀρχαῖον οντὲς τας τυραννίδας ἐώϑουν ὅπλοις. 
ῬμΠΠοβίσδξιβ οα, ΚανΞοσ. 7 

ψι 

"ΞᾺ 

μ᾿ ωι 
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Ὑ τραγῳδίας δὲ ὑποκριτοῦ παρελϑόντος ἐς τὴν Ἔφεσον 
ἐπὶ τῇ Ἰνοῖ τῷ δράματι καὶ ἀκροωμένου τοῦ τῆς 
᾿Ασίας ἄρχοντος. ὃς καίτοι νέος ὧν φανερὸς ἐν ὑπά- 
τοις ἀτολμότερον ὑπὲρ τούτων διενοεῖτο, ὁ μὲν ὑπο- 
κριτὴς ἐπέραινεν ἤδη τὰ ἰαμβεῖα, ἐν οἷς ὁ Εὐριπίδης 

. » 2 ἤ ΄ , 

διὰ μακρῶν αὐξηϑέντας τοὺς τυράννους ἁλίσκεσϑαί 

φήσιν ὑπὸ  ΡῚ ἀναπηδήσας δὲ ὁ ᾿Ζπολλῶώνιος 
..«ἀλλ᾽ ὁ δειλὸς“ ἜΝ »οὗτος οὔτε Εὐριπέδου ξυν- 284 

ΥἹ ἐἔέησιν οὔτε ἐμοῦ.“ καὶ μὴν καὶ λόγου ἀφικομένου. 
το ὡς λαμπρὰν κάϑαρσιν εἴη «Δομετιανὸς πεποιημένος 

»"Ὕ ΄λ ,᾿ “ -» ς 

18 τῆς Ῥωμαίων Ἑστίας, ἐπειδὴ τρεῖς τῶν Ἑστιάδων 
ἀπέχτεινεν ἐπ᾽ αἰτίᾳ τῆς ζώνης καὶ τῷ μὴ καϑαρεῦ - 

ἥ. [ ς - Ν 3 ΄ 3 -»" Π ἐν 

σαι γαμῶν. ἂς αἀγνῶς τὴν Ἰλιαδὰ “ϑηνᾶν καὶ τὸ 

ἐκεῖ πῦρ ϑεραπεύειν ἔδει. ..εἰ γὰρ καὶ σὺ“ ἔφη 
τό οκαϑαρϑείης, Ἥλιε, τῶν ἀδίκων φόνων. ὧν πᾶσα ἡ 

οἰκουμένη μεστὴ νῦν.“ καὶ οὐδὲ ἰδίᾳ ταῦτα, ὥσπερ 
οὗ δειλοί, ἀλλ᾽ ἐν τῷ. ὁμίλῳ καὶ ἐς πάντας ἐκήρυττέ 

: πκ τ 9» ΟΣ πα ον 3 ΤΡ ἘΣ ον »" 
ὙΙ τὲ καὶ ηὐχεξτο. ἐπεὶ δὲ Σαβῖνον ἀπεκτονὼς ἕνα τῶν 

δ -»" - ΕῚ ,᾿, Ε {τ 9. ΄ Ἀ 

ἑαυτοῦ ξυγγενῶν ᾿Ιουλέαν ἤγετο, ἡ δὲ Ιουλία γυνὴ 

"ὁ μὲν ἦν τοῦ πεφονευμένου, “Ζ]΄ομετιανοῦ δὲ ἀδελφιδῆ, 
μία τῶν Τίτου ϑυγατέρων, ἔϑυε μὲν ἡ Ἔφεσος τοὺς 
γάμους. ἐπιστὰς δὲ τοῖς ἱεροῖς ὁ ᾿Δπολλώνιος ..ὦ 
νυξ΄’ ἔφη ..«τῶν πάλαι “Ζαναΐδων., ὡς μία ἡσϑα." 

7 " Ν ᾿" Ἁ 3 »ν ὃ 7 τ 3 θ᾽ ἃ δ Ὁ ΄ Ε 
ΠῚ χαν ΠῚ: καὶ τὰ ἕν τῇ ΡῬωμῇ ὧὁδὲ αὐτῷ ΘΥΘΟΥ ἘΕΞΘ 

5 ἀρχῇ πρέπειν ἐδόκει Νερούας, ἧς μετὰ “Ἰομετιανὸν 

σωφρόνως ἥψατο, ἦν δὲ καὶ περὶ Ὄρφιτόν τε καὶ 
Ῥοῦφον ἡ αὐτὴ δόξα. τούτους Ζ[ομετιανὸς ἐπιβου- 
λεύειν ἑαυτῷ φήσας οἱ μὲν ἐς νήσους καϑείρχϑησαν, 

Τ ΄ ᾿ , " αἱ ΄ μ᾿ ᾿..0 
Νερουᾳ δὲ προσέταξεν οὐκεῖν τς ἐόζο ὧν δὲ ἐπι- 

80 τήδειος αὐτοῖς ὁ ᾿Δπολλώνιος τὸν μὲν χφόνον ; ὃν 386 

Τίτος ὁμοῦ τῷ πατρὶ καὶ μετὰ τὸν πατέρα ἦρχεν, 
ἀεί τι ὑπὲρ σωφροσύνης ἐπέστελλε τοῖς ἀνδράσι 

σι 

[--} 



 τιροῦ 
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π " τῷ . Ἔ 
προσποιῶν αὐτοὺς τοῖς βασιλεῦσιν ὡς χρηστοῖς, Ζ1ο- 

- Ἄν 2 , 

μετιανοῦ δέ, ἐπεὶ χαλεπὸς ἦν, ἀφίστη τοὺς ἄνδρας 
-" ς ΄, 

καὶ ὑπὲρ τῆς ἁπάντων ἐλευϑερίας ἐρρώννυ. τὰς μὲν 
2 3 " -οΣ7΄)Ῥ δὴ ἐπιστολιμαίους ξυμβουλίας οὐκ ἀσφαλεῖς αὐτοῖς 

ὥετο, πολλοὺς γὰρ τῶν ἐν δυνάμει καὶ δοῦλοι προῦ- 
ὰ ὃς, ΓΕ, 

δοσαν καὶ φίλοι καὶ γυναῖκες καὶ οὐδὲν ἀπόρρητον 
’ - ς » 

ἐχώρησε τότε οἰκία. τῶν δὲ αὑτοῦ ἑταίρων τοὺς σω- 
΄ Ἅ ἕω 3 ’ ΄ 

φρονεστάτους ἄλλοτε ἄλλον ἀπολαμβάνων ..διάκο- 
3 »" 3 - 4} νον εἶπεν ἂν .«ποιοῦμαί σε ἀπορρήτου λαμπροῦ 

, Η ᾿ Ἀ Ἐ τ τ ᾿ ΚΟ  μγς. ι 
βαδίσαι δὲ χρὴ ἐς τὴν Ῥώμην παρὰ τὸν δεῖνα καὶ 
διαλεχϑῆναΐξ οἷ καὶ γενέσϑαι πρὸς τὴν πειϑὼ τοῦ 
3 ὃ ν - [χ 3 ’, {ς 9 Α ὁς Ἵ} “ ’ὔ 

ἀνδρὸς πᾶν ὃ τι ἐγώ.“ ἐπεὶ δὲ ἤκουσεν. ὅτι φεύ- 
ς -“ 4 ν , 

γοιὲεν ὁρμῆς μὲν ἐνδειξάμενοί τι ἐπὶ τὸν τύραννον, 
ὄχνῳ δ᾽ ἐκπεσόντες ὧν διενοήϑησαν, διελέγετο μὲν 
ε -»" ᾿ -»" 

ὑπὲρ Μοιρῶν καὶ ἀνάγκης περὶ τὸ νέμος τῆς Σιύρ- 
3 ἜΣ ΙΕ , 2.. δ Η ᾿ ΄ [3 ᾽ 

νης. ἐν ὦ ὁ Μέλης. εἰδὼς δὲ τὸν Νερουαν ὡς αὐὖ- 
, διῶ ΄ κ , .ὦ ᾽ δ ΄ 

τέχα δὴ ἄρξοι. διήει τὸν λόγον καὶ ὅτι μηδ᾽ οἱ τύ- 
ραννοι τὰ ἔκ Μοιρῶν οἷοι βιάζεσθαι, χαλκῆς τε 
εἰχόνος ἱδρυμένης Ζομετιανοῦ πρὸς τῷ Μέλητι, ἐπι- 

2 ’ 

στρέψας ἐς αὐτὴν τοὺς παρόντας »ἀνόητε,“' εἶπεν 
»»ὡς πολὺ διαμαρτάν εις Μοιρῶν καὶ ἀνάγκης" ὧ 

γὰρ μετὰ σὲ τυραννεῦσαι πέπρωται, τοῦτον κἂν ἀπο- 
κτείνῃς, ἀναβιώσεται.““ ταῦτα ἐς Δομετιανὸν ἀφίέ- 

Μ » 3 7, ἀφ λ|Θ 4 Ὁ“ κ τ 
κετο ἔχ διαβολῶν Εὐφράτου, καὶ ὑπὲρ ὅτου μὲν τῶν 
ἀνδοῶν ἐχρησμῴδει αὐτά. οὐδεὶς ξυνίξι; τυϑέμενος 
ὃξ ὁ τύραννος εὖ τὸν ἑαυτοῦ φύβον ὥρμησεν ἀπο- 
κτεῖναι τοὺς ἄνδρας᾽ ὡς δὲ μὴ ἔξω λόγου πράττων 

ἡ νῶν, , νόνα Π 9 ΄ 39 , 
αὐτο φαίνοιτο, ξἕκαλει τὸν ᾿Ζπολλωνιον ἀπολογησο- 

μενον ὑπὲρ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἀπορρήτων᾽ ἢ γὰρ 
9 2 , 
ἀφικομένου καταψηφισάμενος οὐδὲ ἀκρίτους ἀπε-: 

, ’ 32 3 3 3 , δ , Ἃ 3 
6 χτονέναι δόξειν. ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ ἑαλωκότας. ἢ εἰ 

σοφίᾳ τινὶ τοῦ φανεροῦ ὑπεξέλϑοι, μᾶλλον ἤδη ἀπο- 
1 

ϑ9 

1ὅ 

20 

25 
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λεῖσϑαι σφᾶς ὡς κατεψηφισμένους καὶ ὑπὸ τοῦ κοι- 
νωνοῦὺ τῆς αἰτίας. 

Διανοουμένου δὲ αὐτοῦ ταῦτα καὶ γράφοντος 
ἤδη πρὸς τὸν τῆς “σίας ἄρχοντα, ὡς ξυλληφϑείη 

ὅτε καὶ ἀναχϑείη, προεῖδε μὲν ὁ Τυανεὺς πάντα δαι- 
μονέως τε καὶ ὥσπερ εἰώϑει, πρὸς δὲ τοὺς ἑταίρους 
εἰπὼν δεῖσθαι ἀποδημίας ἀπορρήτου, τοὺς μὲν ἐσῆλ- 
ϑεν ᾿4βάριδος τοῦ ἀρχαίου δόξα, καὶ ὅτι ἐς τοιόνδε 
τι ὡρμήκοι, ὁ δὲ οὐδὲ τῷ 4άμιδι τὸν ἑαυτοῦ νοῦν 

᾽ »Ἣἧ»»"» ᾿ 

10 ἐκφήνας ἐς ᾿Δχαιοὺς ξὺν αὐτῷ ἔπλει, Κορίνϑου δὲ 
ἐπιβὰς καὶ τῷ Ἡλίῳ περὶ μεσημβρίαν ὁπόσα εἰώϑει 
δράσας ἀφῆκεν ἐς τὸ Σικελῶν καὶ ᾿Ιταλῶν ἔϑνος 
ἅμα ἑσπέρᾳ. τυχὼν δὲ οὐρίου πνεύματος καί τινὸς 
εὐροίας ὑποδραμούσης τὸ πέλαγος ἀφέκετο ἐς Ζ1:- 

15 καιάρχιαν πεμπταῖος. Ζημητρίῳ δὲ ἐντυχών, ὃς 
ἐδόκει ϑαρσαλεώτατος τῶν φιλοσόφων, ἐπεὶ μὴ πολὺ 
ἀπὸ τῆς Ῥώμης διῃτᾶτο, ξυνίει μὲν αὐτοῦ ἘΡΕΘΕΝ 
χότος τῷ τυράννῳ, διατριβῆς δὲ ἕνεκα .,εἴληφά σε" 
εἶπε οτρυφῶντα καὶ τῆς εὐδαίμονος Ἰταλίας, εἶ δὴ 

20 εὐδαίμων . τὸ μακαριώτατον οἰκοῦντα, ἐν ᾧ λέγεται 

καὶ Ὀδυσσεὺς Καλυψοῖ ξυνὼν ὀχλαϑέθθ τα καπνοῦ 

᾿Ιϑακησίου καὶ οἴκου.“ περιβαλὼν δ᾽ αὐτὸν ὁ 4η- 
μήτριος καί τι καὶ ἐπευφημήσας ..ὦ ϑεοί,““ ἔφη ..τί 
πείσεται φιλοσοφία κινδυνεύουσα περὶ ἀνδρὶ τοι- 

ςς ΄ « (( γι ἀπ ς., 9ον ,.(ς Ω 2, 
85 οὕτῷῶ ; " οοκινδυνεύει δὲ εἶπε τέ ..ἃ γε," ἔφη 

ὃ ᾿ »“, 5Ὲ ΣἈΟ ᾿ Ἁ ᾿ 3 »"Ὕ “" δὲ 

οοπροξιδὼς ἡκεις᾽ εἰ γὰρ τὸν σὸν ἀγνοῶ νοῦν, οὐδὲ 
Ἁ 3 “ 5 ΄ Α , ᾽ νῷ 

τὸν ἐμαυτοῦ οἶδα. διαλεγώμεϑα δὲ μὴ ἐνταῦϑα, 
3 4. ἡ Ξ 6 »" , 

ἀλλ᾽ ἴωμεν οὗ μόνων ἡμῶν ἡ ξυνουσία ἔσται, παρα- 
“ Α ἘΠΑΟΙΝ Υ̓͂ 4 ΕῚ ’ Α Α ς , 

τυγχανέτω δὲ καὶ ὁ Ζίαμις, ον ἐγώ, νὴ τὸν Ηρακλξα, 

᾽ ᾿ » 3 ᾿ ἢ -" - ἐφ 

εἰπὼν ταῦτα ἕς τὸ Κικέρωνος τοῦ παλαιοῦ χωρίον, 

ἔστι δὲ τοῦτο πρὸς τῷ ἄστει. ἵξησάντων δὲ ὑπὸ 381 

ἥ 
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πλατώνῳ οὗ μὲν τέττιγες ὑποψαλλούσης αὐτοὺς τῆς 

«αὔρας ἐν ὠδαῖς ἦσαν, ἀναβλέψας δὲ ἐς αὐτοὺς ὁ 
“1ημήτφιος ὦ μακάριοι" ἔφη »καὶ ἀτεχνῶς σοφοί, 
ὡς ἐδίδαξάν τε ὑμᾶς ῳὡδὴν ἄρα Μοῦσαι μήπω ἐς 

δέκας ἢ διαβολὰς ὑπαχϑεῖσαν. γαστρός τε κρείττους 
᾿ ων 93 Ρ , 

ἐποίησαν καὶ ἀνῴώκισαν τοῦ ἀνθρωπείου φϑόνου ἐς 
ταυτὶ τὰ δένδρα. ἐφ᾽ ὧν ὄλβιοι τὴν ἐφ᾽ ὑμῶν τε 

" 9 ᾿ 3 τ 3 ’ 

καὶ Μουσῶν εὐδαιμονίαν ἄδετε.“ ὁ δὲ ᾿Απολλώνιος 
" ΄ » 2 ξυνίει μέν, οἷ τείνει ταῦτα, διαβαλὼν δ᾽ αὐτὰ ὡς 

ἀργότερα τῆς ἐπαγγελίας. .. εἶτα εἶπε ..τεττίέγων 
" »" " 3 3. ἈΝ " ΄ 

βουληϑεὶς διελϑεῖν ἔπαινον οὐκ ἐς τὸ φανερον διῇεις 
“8 2 τὼ “ ’ “ ΄, , 

αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα πτήξας. ὥσπερ δημοσίᾳ κειμέ- 
- ς 

νου νόμου μηδένα ἐπαινεῖν τέττιγας ;“ ..οὖὔχ ὑπὲρ 
ἐπαίνου“ ἔφη »ταῦτα εἶπον, ἀλλ᾽ ἐνδεικνύμενος, 
ὅτι τούτοις μὲν ἀνεῖται τὰ αὐτῶν μουσεῖα. ἡμῖν δὲ 
οὐδὲ γρύξαι συγγνώμη, ἀλλ᾽ ἔγκλημα ἡ σοφία εὕρη- 

ἘΠΕ »" 2 “ ᾿ ΄ ; 
ται, καὶ ἢ μὲν ἄνυτου καὶ Μελήτου γραφὴ ..Σὼ- 

κράτης““ φησὶν . ἀδικεῖ διαφϑείρων τοὺς νέους καὶ 
δαιμόνια καινὰ ἐπεσάγων, ἡμᾶς δὲ οὑτωσὶ γράφον- 

. 2 "Ὅ“ »“7΄ᾧ; Υ ται ἀδικεῖ ὁ δεῖνα σοφὸς ὧν καὶ δίκαιος καὶ ξυνιεὶς : 
μὲν ϑεῶν, ξυνιεὶς δὲ ἀνθρώπων. νόμων τε πέρι 
πολλὰ εἰδώς. σὺ δ᾽. ὅσῳ περ ἡμῶν σοφώτατος. 
τοσούτῳ σοφωτέρα κατηγορία ἐπὶ σὲ εὕρηται" βού- 
λεται γάρ δε “1ομετιανὸς μετέχειν τῶν ἐγκλημάτων. 
ἐφ᾽ οἷς Νερούας τε καὶ οἵ ξὺν αὐτῷ φεύγουσι." 
»φεύγουσι δ᾽ “ ἠδ᾽ ὃς »»ἐπὶ τῷ" »»ἐπὶ τῇ μεγίστῃ 
γεῖ ἔφη »τῶν νῦν αὐτεῶν, ὡς δοκεῖ τῷ διώκοντι" 

φησὶ γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν αὑτοῦ πηδῶὼν- 
ς » Ἁ ΠΩ "ν 

τας ῃρηπέναι, σὲ δὲ ἐξορμῆσαι τοὺς ἄνδρας ἐς ταῦτα 
» » ῃ ε ᾽ παῖδα, οἶμαι, τεμόντα.““ .«μὧν“ ἔφη ..ὡς ὑπ᾽ εὐνού- : 

δ᾿ 3 Ἁ ͵ὔ φέ 2 φἰ {ς " χου ἡ ἀρχὴ καταλυϑείη: “οὐ τοῦτος“ ἔφη συκχο- 
φαντούμεϑα, φασὶ δ᾽. ὡς παῖδα ϑύσαις ὑπὲρ μαν- 

ὐ ῶ 

[2] 
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τικῆς, ἣν τὰ νεαρὰ τῶν σπλάγχνων φαίνει, πρόσκχει- 
ται δὲ τῇ γφαφῇ καὶ περὶ ἀμπεχόνης καὶ διαίτης 
καὶ τὸ ἔστιν ὑφ᾽ ὧν προσκυνεῖσϑαί ὅε. ταυτὶ γὰρ 288 
Τελεσίνου ἤκουον ἀνδρὸς ἐμοί τε καὶ σοὶ ἐπιτη- 

5 δείου.“" ἕρμαιον,“ εἶπεν ..εἰ Τελεσίνῳ ἐντευξόμεϑα, 
λέγεις γάρ που τὸν φιλόσοφον, ὃς ἀν Νέφωνος ἐν 

ὑπάτοις ἦρξεν κ΄ "ἢ »ἔκεῖνον μὲν οὖν" “ ἔφη »»λέγω, 
ξυγγένοιο δ᾽ ἂν αὐτῷ τίνα τρόπον; αἱ γὰρ τυραν- 
νίδες ὑποπτότεραι πρὸς τοὺς ἐν ἀξίᾳ πάντας, ἣν ἐς 

τὸ κοινὸν ἴωσι λόγον τοῖς ἐν οἵᾳ σὺ νῦν αἰτέᾳ, Τελε- 
σῖνος δὲ καὶ τῷ κηρύγματι ὑπεξῆλϑεν, ὃ κεκήρυκται 
νῦν ἐς φιλοσοφίαν πᾶσαν. ἀσπασάμενος μᾶλλον τὸ 

ς 

184 φεύγειν ὡς φιλόσοφος ἢ τὸ ὡς ὕπατος μένειν.“ ..μὴ 
ἣν, ἰν » " » 

κινδυνευέτω““ εἶπεν ..ὺ ἀνὴρ ἐμοῦγε ἕνεκα. ἱκανῶς 
16 γὰρ ὑπὲρ φιλοσοφίας κινδυνεύει. ἀλλ᾽ ἐκεῖνό μοι 

’ “ , 3 εἰπέ, “ημήτριε, τί δοκῶ σοι λέγων ἢ τί πράττων εὐ 
ϑήσεσϑαι τὸν ἐμαυτοῦ φόβον :““ «μὴ παίζων,“ ἔφη 
μηδέ, ἃ δέδιας, φοβεῖσθαι λέγων. εἰ γὰρ φοβερὰ 

ς - - ᾿ ᾽» - ᾿ ιν ἢ ες ψης 
ἡγοῦ ταῦτα, καν ὥχου ἀποδρὰς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν 

’ ςς ᾿ 35 ἰὴ τ ,’ ςς 53 , ᾿ τ 0 λόγον.“ ,ο,οσὺ δ᾽ ἂν ἀπέδρας.““ εἶπεν ..εἰ περὶ ὧν 
ἌΣ ΙΝ Ὁ , ςς ἈΠ ὴς ΟὉ ἘΡΙ τυ ἀρ ι  τῸς » 
ἐγὼ ἐκινδυνευὲς : “οὐκ ἂν.“ ἔφη οὐ τὴν ἀϑηνᾶν, 
εἶ, 24...» ᾿ ).,.» ΄ δὲ Ἐν ᾿Ι 2 
7 τὴὴΣ ἐδίκαξε, τὸ ὃ ἄνευ δίκης καὶ ὁ μηδ΄. εἰ ἀπο- 
“ΠΗ ἀχκροασόμενος ἢ ἀκροασόμενος μέν, ἀπο- 
κτενῶν δὲ καὶ μὴ ἀδικοῦντα. οὐκ ἂν ἔμοιγ᾽ οὖν 

5 ξυνεχώρησας ἑλέσϑαι ποτὲ ψυχρὸν οὕτω καὶ ἀνδρα- 
ποδώδη ϑάνατον ἀντὶ τοῦ φιλοσοφίᾳ προσήκοντος" 

, ’ 5 ΄ μ᾿ Ψ' 2 νι 
φιλοσοφίᾳ δὲ, οἶμαι, προσήκει ἡ πόλιν ἐλευϑεροῦντα 

ἀποϑανεῖν ἢ γονεῦσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ παισὶ καὶ ἀδελ- 
φοῖς καὶ τῇ ἄλλῃ ξυγγενείᾳ ἀμύνοντα ἢ ὑπὲρ φίλων 

ὃ0 ἀγωνιξόμενον, οἵ ξυγγενείας αἵρετώτεροι σοφοῖς ἀν- 
δράσιν ἢ οἱ ἠμπολημένοι ἐξ ἔρωτος. τὸ δὲ μὴ ἐπ᾽ 289. 
3 , , 4.5 Ἂ; ι : ἀληϑέσι, κεχομψευμένοις δ᾽ ἀποθανεῖν καὶ παρα- 
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σχεῖν τῷ τυράννῳ σοφῷ δόξαι πολλῷ βαρύτερον ἢ 
εἴ τις, ὥσπερ φασὶ τὸν ᾿Ιξίονα, μετέωρος ἐπὶ τροχοῦ 
κνάμπτοιτο. σοὶ δὲ ἀγῶνος οἶμαι ἄρξειν αὐτὸ τὸ 
ἥκειν ἐνταῦϑα. σὺ μὲν γὰρ τῷ τῆς γνώμης ὑγιαί-- 
νοντι Ξε ύθής τοῦτο καὶ τῷ μὴ ἂν ϑαρρῆσαι τὴν 

δεῦρο ὁδόν, εἴ τι ἠδίκεις, Ζομετιανῷ δὲ οὐ δόξεις. 
3 ὐφο , ’ ᾿ ᾿" ’ 2 "» 

ἀλλ᾽ ἀπόρρητόν τινα ἰσχὺν ἔχων ϑρασέως ἐρρῶσθϑαι. 
τὸ γὰρ καλοῦντος μέν, οὔπω δ᾽ ἡμέραι δέκα. ὥς 
φασι, σὲ δ᾽ ἀφῖχϑαι πρὸς τὴν κρίσιν οὐδ᾽ ἀκηκούότα 
πω, ὡς κριϑήσῃ, νοῦν τῇ κατηγορίᾳ δώσει. προ- 
"Ἐν διὸν γὰρ ἂν φαίένοιο καὶ ὁ λόγος ὁ περὶ τοῦ 
παιδὸς ἰσχύσει. καὶ ὅρα, μὴ τὰ περὶ Μοιρῶν καὶ 

2- » Ε -ὖς ΕἸ 3... .5 , " ἤ 
ἀνάγκης, ὑπὲρ ὧν ἐν Ιωνίᾳ διειλέχϑαι σὲ φασιν, 

ἐπὶ σὲ ἥκῃ καὶ βουλομένης τι τῆς εἱμαρμένης ἄτο- 
πον, συ δ᾽ ἠναγκασμένος χωρῆς ἐπ᾽ αὐτὸ οὐκ εἰδώς, 
ς- ; 5. Ἢ Ἁ ΄ " ΝᾺ Ὧν. ; 

ὡς σοφώτερον ἀεὶ τὸ φυλάττεσϑαι. εἰ δὲ μὴ ἐκλέ- 

λησαι τῶν ἐπὶ Νέρωνος. οἶσϑά που τοὐμὸν καὶ ὅτι 
ι 3 [4 ᾿) Ἁ Ἁ ’ 3 2 53 ’ 

μὴ ἀνελεύθερος ἐγὼ πρὸς ϑανατον. ἀλλ᾽ εἶχε τι 

ῥᾳστώνης ἐκεῖνα" Νέρωνα γὰρ ἡ κυϑάρα τοῦ μὲν 
προσφόρου βασιλείᾳ σχήματος ἐδόκει ἐκκρούειν. τὰ : 
δὲ ἄλλα οὐκ ἀηδῶς ἥρμοττεν, ἦγε γάρ τινας πολ- 
λάκις δι᾽ αὐτὴν ἐκεχειρίας, καὶ ἀπείχετο τῶν φόνων" 
ἐμὲ γοῦν οὐκ ἀπέκτεινε καίτοι τὸ ξίφος ἐπ᾽ ἐμαυτὸν 

290 ἕλχοντα διὰ τοὺς σούς τὲ κἀμοῦ λόγους, οὕς ἐπὶ 

τῷ βαλανείῳ ϑομαηον. αἴτιον δ᾽ ἦν τοῦ μὴ ἀπο- 
κτεῖναι τὸ τὴν εὐφωνίαν αὐτῷ ἐπιδοῦναι τότε καὶ 

ὦ ε »ἍἬ - δ’ , ᾿ 

τὸ, ὡς ὥετο, μελῳδίας λαμπρᾶς ἅψασθαι. νυνὶ δὲ 
, 4 

τίνι μὲν εὐφωνίᾳ,, τίνι δὲ κιϑάρᾳ ϑύσομεν; ἅμουσα 
» ᾿ ᾽ »" 

γὰρ καὶ μεστὰ χολῆς πάντα. καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
ὅδε οὔτ᾽ ἂν ὑφ᾽ ἑτέρων ϑελχϑείη. καίτοι Πίνδαρος 
ἐπαινῶν τὴν λύραν φησίν, ὡς καὶ τὸν τοῦ [ἄρεος 
ϑυμὸν ϑέλγει καὶ τῶν πολεμικῶν ἴσχει αὐτόν, οὑτοσὶ 

σι 

"- ῳ 

τῷ [--: 

τῷ ὧι 

[0 Ἷ) 
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δὲ καίτοι μουσικὴν ἀγωνίαν καταστησάμενος ἐν- 
ταῦϑα καὶ στεφανῶν δημοσίᾳ τοὺς νικῶντας ἔστιν 
οὗς καὶ ἀπέκτεινεν αὐτῶν. ὕστατά φασὶ μουσικὴν 
ἀγωνίαν αὐλήσαντάς τε καὶ ἄσαντας. βουλευτέα δὲ 
σοι καὶ ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, προσαπολεῖς γὰρ κἀκεί- 
νους ἢ ϑρασὺς δόξας ἢ εἰπών, ἃ μὴ πείσεις. ἡ σω- 
τηρία δὲ σοι παρὰ πόδα᾽ τῶν γὰρ νεῶν τούτων, 
πολλαὶ δ᾽, ὡς ὁρᾷς. εἰσίν, αἱ μὲν ἐς Διβύην ἀφή- 
σουσιν. αἱ δ᾽ ἐς Αἴγυπτον. αἱ δ᾽ ἐς Φοινίκην καὶ 

Κύπρον. αἱ δ᾽ εὐϑὺ Σαρδοῦς, αἱ δ᾽ ὑπὲρ Σαρδώ" 
μιᾶς ἐπιβάντι σοι κομέξεσϑαι κράτιστον ἐς ὁτιδὴ τῶν 
ἐθνῶν τούτων. αἱ γὰρ τυραννίδες ἧττον χαλεπαὶ 
τοῖς φανεροῖς τῶν ἀνδρῶν, ἣν ἐπαινοῦντας αἴσϑων- 
ται τὸ μὴ ἐν φανερῷ ζῆν." 

1388Ὁ:τὸ Ἡττηϑεὶς δ᾽ ὁ Ζάμις τῶν τοῦ Ζημητρίου λόγων 
ἀλλὰ σύ γε’ ἔφη «φίλος ἀνδρὶ παρὼν γένοιο ἂν 
ἀγαϑόν τι τούτῳ μέγα, ἐμοῦ γὰρ σμικρὸς λόγος. εἰ 
ξυμβουλεύοιμι αὐτῷ μὴ κυβιστᾶν ἐς ὀρϑὰ ξίφη, 
μηδ᾽ ἀναρριπτεῖν πρὸς τυραννίδα, ἧς οὐ χαλεπω- 
τέρα ἐνομέσϑη. τῆς γοῦν ὁδοῦ τῆς ἐνταῦϑα, εἰ μή 
σοι ξυνέτυχον, οὐδὲ τὸν νοῦν ἐγίγνωσχον, ἕπομαι 
μὲν γὰρ αὐτῷ ϑᾶττον ἢ ἑαυτῷ τις, εἰ δὲ ἔροιό με, 
ποῖ πλέω ἢ ἐφ᾽ ὃ τι, καταγέλαστος ἐγὼ τοῦ πλοῦ 
Σικελικὰ μὲν πελάγη καὶ Τυρρηνοὺς κόλπους ἄνα- 

5 μετρῶν, οὐκ εἰδὼς δέ, ὑπὲρ ὅτου. καὶ εἰ μὲν ἐκ 
προρρήσεως ἐκινδύνευον, εἶχον ἂν πρὸς τοὺς ἐρω- 
τῶντας λέγειν, ὡς ᾿Απολλώνιος μὲν ϑανάτου ἐρᾷ, 
ἐγὼ δ᾽ ἀντεραστὴς ξυμπλέω, ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν οἶδα, 
ἐμὸν ἤδη λέγειν, ὑπὲρ ὧν οἶδα, λέξω δὲ αὐτὸ ὑπὲρ 391 
τοῦ ἀνδρός" εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἀποϑάνοιμι, οὔπω δεινὰ Ἵ 
φιλοσοφία πείσεται. σκευοφόρῳ γὰρ εἴκασμαι στρα-- 

τιώτου γενναίου λόγου ἀξιούμενος. ὅτι τοιῷδε ἕπο- 

σι 

1 ς 
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ι 
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μαι, εἰ δὲ ἔσται τις, ὃς ἀποχτενεῖ τοῦτον, εὔποροι δ᾽ 
αἵ τυραννέδες τὰ μὲν ξυνϑεῖναι. τὼ δὲ ἐξᾶραι. τρό- 
παιον μὲν οἶμαι κατὰ φιλοσοφίας ἑστήξει σφαλείσης 
περὶ τῷ ἄριστα ἀνθρώπων φιλοσοφήσαντι. πολλοὶ 

3 » 

δὲ άνυτοι καϑ΄ ἡμῶν καὶ Μέλητοι, γραφαὶ δ᾽ 
ἢ Ρ ἜΣ ΟΨ ’ μὲν ἔνϑεν, αἵ δὲ ἐκεῖϑεν ἐπὶ τοὺς ᾿4πολλωνίῳ ξυγγε- 

νομένους, ὡς ὁ μέν τις ἐγέλασε καϑαπτομένου τῆς 
, ἶν 3 ΕῚ ’ὔ ᾿ ς 3 2 ἢ 

τυραννίδος. ὁ δ᾽ ἐπέρρωσε λέγοντα. ὁ δ᾽ ἐνέδωκε 
λέξαι τι, ὁ δ᾽ ἀπῆλϑε ξὺν ἐπαίνῳ ὧν ἤκουσεν. ἐγὼ 

2 2 ’ Α Ξ Ἁ , Ω“ κι ὃ ἀποϑνήσκειν μὲν ὑπὲρ φιλοσοφίας οὕτω φημὺ 
-“ -“ τσ 4 

δεῖν. ὡς ὑπὲρ ἱερῶν καὶ τειχῶν καὶ τάφων. ὑπὲρ 
σωτηρίας γὰρ τῶν τοιῶνδε πολλοὶ καὶ ὀνομαστοὶ ἄν- ᾿ ω 
δρες ἀποθανεῖν ἠσπάζοντο. ὡς δὲ ἀπολέσϑαι φιλο- 
σοφίαν μήτε ἐγὼ ἀποϑάνοιμι μήτε ὅστις ἐκείνης τε 
καὶ ᾿Ζἀπολλωνίου ἐρᾷ.“ 

Πρὸς ταῦτα ὁ ᾿Δπολλώνιος .. Φάμιδι μὲν ὑπὲρ 
τῶν παρόντων εὐλαβῶς διειλεγμένῳ ξυγγνώμην"" 
ἔφη »προσήκει ἔχειν. ᾿Δσσύριος γὰρ ὧν καὶ Μήδοις 

προσοικήσας, οὗ τὰς τυραννέδας προσκυνοῦσιν, οὐδὲν 
ὑπὲρ. ἐλευϑερίας ἐνθυμεῖται μέγα. σὺ δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ : 
ὃ τι πρὸς φιλοσοφίαν ἀπολογήσῃ. φόβους ὑποτιϑείς. 
ὧν, εἴ τι καὶ ἀληϑὲς ἐφαίνετο; ἀπάγειν ἐχρῆν μᾶλ- 
λον ἢ ἔσω καϑιστάναι τοῦ φοβεῖσϑαι τὸν μηδ᾽ ἃ 
παϑεῦν εἰχὸς ἦν δεδιότα. σοφὸς δ᾽ ἀνὴρ ΕὐΑδν: 

,’ Α δὸς τ 3 ΕΙ ’, 3. - ν Γ-ῈΣ Ἵ 
σκεέτω μὲν ὑπὲρ ὧν εἶπας. ἀποϑανοι δ΄ ἂν τις ὑπὲρ : 

τούτων καὶ μὴ σοφός. τὸ μὲν γὰρ ὑπὲρ ἐλευϑερίας 
ἀποϑνήσκειν νόμῳ προστέτακται, τὸ δ᾽ ὑπὲρ ξυγγε- 
νείας ἢ φίλων ἢ παιδικῶν φύσις ὥρισε. δουλοῦται 
δὲ ἅπαντας ἀνθρώπους φύσις καὶ νόμος, φύσις μὲν 

ΔΘ Υ ΄ δ» . » Χ : ΄ 
καὶ ἔχοντας, νόμος δὲ ἀκοντας᾽ σοφοῖς δὲ οἰκειότε- 3 

ρον τελευτᾶν ὑπὲρ ὧν ἐπετήδευσαν᾽ ἃ γὰρ μὴ νόμου 
ἐπιτάξαντος. μηδὲ φύσεως ξυντεχούσης αὐτοὶ ὑπὸ 

οι 

1 

ΧΙ 
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ῥώμης τε καὶ ϑράσους ἐμελέτησαν, ὑπὲρ τούτων. εἰ 
καταλύοι τις αὐτά, ἴτω μὲν πῦρ ἐπὶ τὸν σοφόν, ἴτω 

.Ν , ς “ 3», ἢ 2φΩχ ΄ 2φ" 
δὲ πέλεκυς. ὡς νικήσει αὐτὸν οὐδὲν τούτων. οὐδὲ 392 

Σ δι τ -" 3 ἐς ὁτιοῦν περιελᾷ ψεῦδος, καϑέξει δέ, ὁπόσα οἶδε. 
“ὦ ᾿ “ , [4 

δ μεῖον οὐδὲν ἢ ἃ ἐμυήϑη. ἐγὼ δὲ γιγνώσκω μὲν 
πλεῖστα ἀνθρώπων. ἅτε εἰδὼς πάντα, οἶδα δὲ ὦν 
οἶδα τὰ μὲν σπουδαίοις, τὰ δὲ σοφοῖς, τὰ δὲ ἐμαυτῷ. 

χαν εἷν τ ᾿ ι ς» ς ᾿ 2 Ἐπ Ὃς 
τὰ δὲ ϑεοῖς, τυράννοις δὲ οὐδέν. ὡς δὲ οὐχ υπὲρ 

ἀνοήτων ἤκω. σκοπεῖν ἔξεστιν᾽ ἐγὼ γὰρ περὶ μὲν 
τοτῷ ἐμαυτοῦ σώματι κινδυνεύω οὐδέν, οὐδ᾽ ἀπο- 

ϑαάνοιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῆς τυραννίδος. οὐδ᾽ εἰ αὐτὸς βου- 
λοίμην, ξυνίημι ὃὲ κινδυνεύων περὶ τοῖς ἀνδράσιν, 

ὧν εἴτε ἀρχὴν εἶτε προσϑήκην ποιεῖταί μὲ ὁ τύραν- 
νος. εἰμὶ πᾶν ὃ τι βούλεται. εἰ δὲ προυδίδουν σφᾶς 

15. βραδύνων ἢ βλακεύων πρὸς τὴν αἰτίαν, τίς ἂν 
186 τοῖς σπουδαίοις ἔδοξα; τίς δ᾽ οὐκ ἂν ἀπέκτεινέ μὲ 

εἰκότως. ὡς παίζοντα ἐς ἄνδρας. οἷς, ἃ παρὰ τῶν 
» ᾽ 2 , “ ᾽ 3 ᾿Ξ " 

ϑεῶν ἤἥτουν, ἄνετέεϑη; ὁτι δ᾽ οὐκ ἠν μοι διαφυγεῖν 
τὸ μὴ οὐ προδότης δόξαι, δηλῶσαι βούλομαι" τυραν- 

0 νίδων ἤϑη διττά, αἵ μὲν γὰρ ἀκρίτους ἀποκχτείνου - 
σιν, αἵ δὲ ὑπαχϑέντας δικαστηρίοις, ἐοίκασι δ᾽ αἵ 
μὲν τοῖς ϑερμοῖς τε καὶ ἑτοίμοις τῶν ϑηρίων, αἱ δὲ 
τοῖς μαλακωτέροις τε καὶ ληϑάργοις. ὡς μὲν δὴ χα- 
λεπαὶ ἄμφω, δῆλον πᾶσι παράδειγμα ποιουμένοις 

-" ’ -» ς 

56 τῆς μὲν ὁρμώσης καὶ ἀκρίτου Νέρωνα, τῆς δὲ ὑπο- 
, , 3 Ι Α ς Α 2 

καϑημένης Τιβέριον, ἀπώλλυσαν γὰρ ὁ μὲν οὐδ 

οἰηϑέντας, ὁ δ᾽ ἐκ πολλοῦ δείσαντας. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦ- 
μαι χαλεπωτέρας τὰς δικάξειν προσποιουμένας καὶ 

ψηφίξεσϑαί τι ὡς ἐκ τῶν νόμων, πράττουσι μὲν γὰρ 
3 . ΝῚ μ , Ψ) δ δ μ 

80 χατ αὐτοὺς οὐδέν, ψηφίζονταιν δ᾽. ἅπερ οἱ μηδὲν 
κρέναντες, ὄνομα τῷ διατρίβοντι τῆς ὀργῆς ϑέμενοι 393 

΄ Ε] Σ 

νόμον, τὸ δ᾽ ἀποθϑνήσχειν κατεψηφισμένους ἀφαι- 

Ι 
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ρεῖται τοὺς ἀϑλίους καὶ τὸν παρὰ τῶν πολλῶν ἔλεον, 
ὃν ὥσπερ ἐντάφιον χρὴ ἐπιφέρειν τοῖς ἀδίκως ἀπελ- 
ϑοῦσι. δικαστικὸν μὲν δὴ τὸ τῆς τυραννίδος ταύτη ης 
ὁρῶ σχῆμα. τελευτᾶν δέ μοι δοκεῖ ἐς ἄκριτον ; ὧν 
γὰρ πρὶν ἢ δικάσαι κατεψηφίσατο. τούτους ὡς μήπω 
δεδικασμένους ὑπάγει τῇ κρίσει, καὶ ὁ μὲν ψήφῳ 
ἁλοὺς ἐν αὐτῇ δῆλον ὡς ὑπὸ τοῦ μὴ κατὰ νόμους 

κρίναντος ἀπολωλέναι φησίν. ὁ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸ δικά- 
σασϑαι πῶς ἂν διαφύγοι τὸ μὴ οὐκ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐψη- 
φίσϑαι; τὸ δὲ καὶ τοιῶνδε ἀνδρῶν κειμένων ἐπ᾽ 

- ἐμοὶ νῦν ἀποδρᾶναι τὸν ἐμαυτοῦ τε κἀκείνων ἀγῶνα 
ποῖ μὲ τῆς γῆς ἐάσει καϑαρὸν δόξαι; ἔστω γὰρ σὲ 
μὲν εἰρηκέναι ταῦτα, ἐμὲ δὲ (ὡς) ὀρϑῶς εἰρημένοις 
πείϑεσϑαι. τοὺς δὲ ἀπεσφάχϑαι. τίς μὲν ὑπὲρ εὐ- 
πλοίας εὐχὴ τῷ τοιῷδε; ποῖ δὲ ὁρμιεῖται; πορεύσεται 
δὲ παρὰ τίνα; ἐξαλλάττειν γὰρ χρὴ οἶμαι πάσης, 
ὁπόσης Ῥωμαῖοι ἄρχουσι, παρ᾽ ἄνδρας δὲ ἥκειν ἐπι- 
τηδείους τε καὶ μὴ ἐν φανερῷ οἰκοῦντας, τουτὶ δ᾽ 
ἂν Φραώτης τε εἴη καὶ ὁ Βαβυλώνιος καὶ ᾿Ιάρχας ὁ 

ϑεῖος καὶ Θεσπεσίων ὃ γενναῖος. εἰ μὲν δὴ ἐπ᾽ 
Αἰϑιόπων στελλοίμην, τί ἄν, ὦ λῶστε, πρὸς Θεσπε- 

σίωνα εἴποιμι; εἴτε γὰρ κρύπτοιμι ταῦτα, ψευδολο- 

γίας ἐραστὴς δόξω, μᾶλλον δὲ δοῦλος, εἴτε ἐς ἀπαγ- 
γελίαν αὐτῶν ἴοιμι; τοιῶνδέ που δεήσει λόγων᾽ ἐμέ, 
ὦ Θεσπεσίων, Εὐφράτης πρὸς ὑμᾶς διέβαλεν. ἃ μὴ 

ἐμαυτῷ Εύνοιδα᾽ ὁ μὲν γὰρ κομπαστὴν ἔφη καὶ 
τερατώδη μὲ εἶναι καὶ ὑβριστὴν σοφίας. ὁπόση Ἶν- 
δῶν, ἐγὼ δὲ ταυτὶ μὲν οὐκ εἰμί, προδότης δὲ τῶν 

294 ἐμαυτοῦ φίλων καὶ σφαγεὺς καὶ οὐδὲν πιστὸν καὶ 
τὰ τοιαῦτα εἰμι, στέφανόν τε ἀρετῆς, εἴ τις, στεφα- 
νωσόμενος ἤκω τοῦτον. ἐπειδὴ τοὺς μεγίστους τῶν 

ΝΥ δ 2.5 ΣᾺ - ς 
κατὰ τὴν Ῥώμην οἴκων οὕτως ἀνεῖλον. ὡς μηδὲ 

δγι 
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08 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤΑ ΕΣ ΤῸΝ [ΝἿ], 14. Ρ. 181. 

οἰκήσεσϑαι αὐτοὺς ἔτι. ἐρυϑοιᾶς, σΙημήτριξ, τούτων 
ἀκούων, ὁρῶ γάρ. τί οὖν. εἰ καὶ Φραώτην ἐνθυ- 
μηϑείης κἀμὲ παρὰ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς ᾿Ινδοὺς 
φεύγοντα; πῶς μὲν ἂν ἐς αὐτὸν βλέψαιμι; τί δ᾽ ἂν 
εἴποιμι ὑπὲρ ὧν φεύγω: μῶν ὡς ἀφικόμην μὲν κα- 
λὸς κἀγαϑὸς πρότερον καὶ τὸν ϑάνατον τὸν ὑπὲρ 

φίλων οὐκ ἄϑυμος, ἐπεὶ δὲ ξυνεγενόμην αὐτῷ, τὸ 
ϑειότατον τουτὶ τῶν κατὰ ἀνθρώπους ἄτιμον ἔρριψά 
σοι; ὁ δὲ Ιάρχας οὐδὲ ἐρήσεται οὐδὲν ἥκοντα, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ὁ Αἴολός ποτε τὸν Ὀδυσσέα κακῶς χρησά- 
μενον τῷ τῆς εὐπλοίας δώρῳ ἄτιμον ἐκέλευσε χω- 
οεῖν τῆς νήσου. κἀμὲ δήπου ἀπελᾷ τοῦ ὄχϑον, κακὸν 
εἰπὼν ἐς τὸ Ταντάλειον γεγονέναι πῶμα. βούλονται 
γὰρ τὸν ἐς αὐτὸ κύψαντα καὶ κινδύνων κοινωνεῖν 
τοῖς φίλοις. οἶδα, ὡς δεινὸς εἶ, “ημήτριε, λόγους 
ξυντεμεῖν πάντας, ὅϑεν μοι δοκεῖς καὶ τοιοῦτό τι 
ἐρεῖν πρός με᾿ ἀλλὰ μὴ παρὰ τούτους ἴϑι. παρ᾽ ἄν- 
δρας δέ, οἷς μήπω ἐπέμιξας. καὶ εὖ κείσεταί σοι τὸ 
ἀποδρᾶναι. ῥᾷον γὰρ ἐν οὐκ εἰδόσι λήσῃ. βασανι- 
ξέσϑω δὲ καὶ ὅδε ὁ λόγος. ὅπη τοῦ πιϑανοῦ ἔχει" 
δοκεῖ γάρ μοι περὶ αὐτοῦ τάδε᾽ ἐγὼ ἡγοῦμαι τὸν 
σοφὸν μηδὲν ἰδίᾳ μηδ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ πράττειν, μηδ᾽ 
ἂν ἐνθυμηϑῆναί τι οὕτως ἀμάρτυρον, ὡς μὴ αὐτὸν 
γοῦν ἑαυτῷ παρεῖναι, καὶ εἴτε ᾿ἡπόλλωνος αὐτοῦ 
τὸ Πυϑοὶ γράμμα. εἴτε ἀνδρὸς ὑγιῶς ἑαυτὸν γνόν- 
τος καὶ διὰ τοῦτο γνώμην αὐτὸ ποιουμένου ἐς πᾶν - 
τας. δοχεῖ μοι ὁ σοφὸς ἑαυτὸν γιγνώσκων καὶ παρα- 
στάτην ἔχων τὸν ἑαυτοῦ νοῦν μήτ᾽ ἂν πτῆξαί τι ὧν 
οἵ πολλοί, μήτ᾽ ἂν ϑαρσῆσαί τι ὧν ἕτεροι μὴ ξὺν 
αἰσχύνῃ ἅπτονται᾽ δοῦλοι γὰρ τῶν τυραννίδων 398 
ὄντες καὶ προδοῦναι αὐταῖς ποτὲ τοὺς φιλτάτους 
» Ἁ , ὥρμησαν. τὰ μὲν μὴ φοβερὰ δείσαντες. ἃ δὲ χρὴ 

ΡΥ" 
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δεῖσαι μὴ φοβηϑέντες. σοφία δὲ οὐ ξυγχωρεῖ ταῦτα᾽ 
πρὸς γὰρ τῷ Πυϑικῶ ἐπιγράμματι καὶ τὸ τοῦ Εὐρι-- 
πίδου ἐπαινεῖ ξύνεσιν ἡγουμένου περὶ τοὺς ἀνθρώ- 
πους εἶναι τὴν ἀπολλῦσαν αὐτοὺς (νόσον). ἐπειδὸν 
ἐνθυμηϑῶσιν, ὡς κακὰ εἰργασμένοι εἰσίν. ἥδε γάρ 
που καὶ τῷ Ὀρέστῃ τὰ τῶν Εὐμενίδων εἴδη ἀνέ- 
γραφεν, ὅτε δὴ ἐμαίνετο ἐπὶ τῇ μητρί, νοὺς μὲν γὰρ 
τῶν πρακτέων κύριος. σύνεσις δὲ τῶν ἐκείνῳ δοξάν- 
των. ἣν μὲν δὴ χρηστὰ ἕληται ὁ νοῦς. πέμπει ἤδη 
τὸν ἄνδρα ἡ ξύνεσις ἐς πάντα μὲν ἱερά. πάσας δὲ 
ἀγυιάς. πάντα δὲ τεμένη. πάντα δὲ ἀνθρώπων ἤϑη 
κροτοῦσά τε καὶ ἄδουσα, ἐφυμνήσει δὲ αὐτῷ καὶ 
καϑεύδοντι, παριστᾶσα χορὸν εὔφημον ἐκ τοῦ τῶν 
ὀνείρων δήμον. ἣν δ᾽ ἐς φαῦλα ὀλίσϑῃ ἡ τοῦ νοῦ 

΄ 3 - - δ ΄ Ε ᾿ὕ 2 ᾿ 
στάσις, οὐκ ἐᾷ τοῦτον ἡ ξύνεσις οὔτε ὄμμα ὀρϑὸν 1: 
᾽ 2 ΄ Ὦ ἐται Ἂς " ΓΚ ΤΌ ΖΡς, , 
ἕς ἀνθρώπων τινα ἀφεῖναι οὔτε τὸ ἀπ᾿ ἑἐλευϑερας 

γλώττης φϑέγμα. ἱερῶν τε ἀπελαύνει καὶ τοῦ εὖὔχε- 

σϑαι. οὐδὲ γὰρ χεῖρα αἴρειν ξυγχωρεῖ ἐς τὰ ἀγάλ- 
᾽ ᾽ ΄ Ξ - ᾿ 

ματα, ἀλλ᾽ ἐπικόπτει αἴροντας. ὥσπερ τοὺς ἐπανα- 
, δ 3ω.», ἈΝ 2 .  ΡᾺ- ᾽ 

τεινομένους οἵ νόμοι. ἐξίστησι δὲ αὐτοὺς καὶ ομίλου : 

παντὸς καὶ δειματοῖ καϑεύδοντας. καὶ ἃ μὲν ὁρῶσι 
ς ͵ 3 ’ Ἵ , "» 

ὠεϑ᾽ ἡμέραν καὶ εἰ δή τινα ἀκούειν ἢ λέγειν οἴονται. 
ὀνειρώδη καὶ ἀνεμιαῖα ποιεῖ τούτοις. τὰς δὲ ἀμυδρὰς 
καὶ φαντασιώδεις πτοίας ἀληϑεῖς ἤδη καὶ πιϑανὰς 
τῷ φόβῳ. ὡς μὲν δὴ ἐλέγξει μὲ ἡ σύνεσις ἐς εἰδό- 
τας τὲ καὶ μὴ εἰδότας ἥκοντα, προδότης εἰ γενοίμην 
τῶν ἀνδρῶν, δεδεῖχϑαί μοι σαφῶς οἶμαι καὶ ὡς 
φαίνει ἀλήϑεια. προδώσω δὲ οὐδὲ ἐμαυτόν. ἀλλ᾽ 

ἀγωνιοῦμαι πρὸς τὸν τύραννον. τὸ τοῦ γενναίου 
ς , ᾽ γαοςς ι ΤΙ͂ΞΞ ΄ ςς 

Ὁμήρου ἐπειπών᾽ ξυνὸς Ενυνυαλιος. 
89. Ὑπὸ τούτων ὁ Ζάμις τῶν λόγων αὐτὸς μὲν 

δ » ,΄, ς ε , 3 π ᾿ 
οὕτῶ διατεϑῆναίξ φησιν, ὡς ὁρμὴν τε ἀναλαβεῖν καὶ 
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ϑάρσος. τὸν Ζημήτριον δὲ μὴ ἀπογνῶναι τοῦ ἀνδρός. 
ἀλλ᾽ ἐπαινέσαντα καὶ ξυνϑέμενον οἷς εἶπεν ἐπι- 
ϑειάσαι οἵ ὑπὲρ οὗ κινδυνεύει καὶ φιλοσοφέᾳ αὐτῇ. 
ὑπὲρ ἧς καρτερεῖ ταῦτα. ἡγεῖσθαί τε αὐτοῖς οὗ κα- 

5ταλύων ἐτύγχανε, τὸν δὲ ᾿4“πολλώνιον παραιτούμενον 
τοῦτο ..δείλη ἤδη“ φάναι .«καὶ χρὴ περὶ λύχνων 
ἁφὰς ἐς τὸν Ῥωμαίων λιμένα ἀφεῖναι, τουτὶ γὰρ ταῖς 
ναυσὶ ταύταις νόμιμον, ξυσσιτήσομεν δέ. ἐπειδὰν 
εὖ τἀμὰ ἔχῃ. νυνὶ γὰρ ἂν καὶ κατασκευασϑείη τις 

το αἰτία ἐπὶ σὲ ὡς ξυσσιτήσαντα τῷ τοῦ βασιλέως 
ἐχϑοῶ. καὶ μηδὲ τὴν ἐπὶ τοῦ λιμένος μεϑ΄ ἡμῶν ἴϑι. 
(μὴ καὶ τὸ λόγου κεκοινωνηκέναι μοι διαβάλῃ δε ἐς 
ἀπορρήτους βουλάς.“ ξυνεχώρησε μὲν δὴ ὁ Ζημή- 
τριος καὶ περιβαλὼν αὐτοὺς ἀπῇει μεταστρεφόμενός 

ὅτε χαὶ τὰ δάκρυα ἀποψῶν. ὁ δὲ ᾿Ζπολλώνιος ἰδὼν 
ἐς τὸν ΖΔάμιν ..εἰ μὲν ἔρρωσαις ἔφη ..καὶ ϑαρσεῖς 
ἅπερ ἐγώ, βαδίσωμεν ἄμφω ἐπὶ τὴν ναῦν. εἰ δὲ 
ἀϑύμως ἔχεις. ὦρα σοι καταμένειν ἐνταῦϑα, Ζ4ημη- 
τρίῳ γὰρ ξυνέσῃ τὸν χρόνον τοῦτον ἀνδρὶ σοί τε 
κἀμοὶ ἐπιτηδείῳ.“ ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ζάμις ..καὶ τίνα" 
ἔφη .--νομιῶ ἐμαυτόν. εἰ τοιαῦτά σου διειλεγμένου 
σήμερον ὑπὲρ φίλων καὶ κοινωνίας κινδύνων, οἱ ἐπ᾿ 
«αὐτοὺς ἥκουσιν, ἐγὼ δ᾽ ἀνήκοος τοῦ λόγου φεύυγοιμέ 
σε καὶ ἀποκινδυνεύοιμί σου. μήπω πρότερον κακὸς 

56 ὑπὲρ σοὺ δόξας,“ .«ὀρθῶς“ ἔφη ..λέγεις καὶ ἴωμεν. 
ἐγὼ μέν, ὡς ἔχω. σὲ δὲ χρὴ μετασκευάξειν σαυτὸν 
ἐς τὸ δημοτικώτερον χαὶ μήτε κομᾶν, ὡς γοῦν ἔχεις. 
τρίβωνά τε ἀνταλλάττεσϑαι τουτουὶ τοῦ λένου καὶ 
τὸ ὑπόδημα παραιτεῖσϑαι τοῦτο᾽ τί δὲ βούλεταί μοι 

80 ταῦτα, χρὴ διαλεχϑῆναι. λᾷον γὰρ καὶ πλείω καρτε- 
ρῆσαι πρὸ τῆς δίκης" οὐ δὴ βούλομαι κοινωνῆσαέξ( σέ) 391 
μοι τούτων ξυλληφϑέντα. ξυλληφϑείης γὰρ ἂν δια- 

-Ἵ} οι 

μὴ ς 
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βεβλημένου τοῦ σχήματος. ἀλλ᾽ ὡς μὴ φιλοσοφοῦντα 
μέν, ἐπιτήδειον δὲ ἄλλως ὄντι μοι ξυνέπεσϑαί τὲ 

καὶ παρατυγχάνειν οἷς πράττω." αἰτία μὲν ἥδε τοῦ 
μεταβαλεῖν τὸν Ζάμιν τὸ τῶν Πυϑαγορείων σχῆμα, 

οὐ γὰρ ὡς κακίων γε αὐτὸ μεϑεῖναί φησιν. οὐδὲ 
μεταγνούς. τέχνην δὲ ἐπαινέσας. ἣν ὑπῆλϑεν ἐς τὸ 
ξυμφέρον τοῦ καιροῦ. 

᾿Δποπλεύσαντες δὲ τῆς 4Δαικαιαρχίας τριταῖοι 
κατῆραν ἐς τὰς ἐκβολὰς τοῦ Θύμβριδος. ἀφ᾽ ὧν ξύμ- 
μξτρος ἐς τὴν Ῥώμην ἀνάπλους. τὸ μὲν δὴ βασί- 
λειον ξίφος ἦν ἐπ᾽ Αἰλιανῷ τότε. ὁ δ᾽ ἀνὴρ οὗτος 
πάλαι τοῦ ᾿Ζπολλωνίον ἤρα ξυγγεγονώς ποτὲ αὐτῷ 
κατ᾽ Αἴγυπτον καὶ φανερὸν μὲν οὐδὲν ὑπὲρ αὐτοῦ 
πρὸς τὸν Ζομετιανὸν ἔλεγεν. οὐ γὰρ ξυνεχώρει ἡ 
ἀρχή. τὸν γὰρ δοκοῦντα τῷ βασιλεῖ ἀπηχϑῆσϑαι πῶς 
μὲν ἂν πρὸς αὐτὸν ἐπήνεσε. πῶς δ᾽ ἂν ὡς ἐπιτή- 
δειον ἑαυτῷ παρῃτήσατο: τέχναι μὴν ὁπόσαι εἰσὶν 
ἀφανῶς ἀμύνουσαι. πάσαις ὑπὲρ αὐτοῦ ἐχρῆτο. ὅς 
γε καὶ τὸν χρόνον. ὅν. πρὶν ἥκειν. διεβάλλετο Ὁ) 

βασιλεῦ," ς ἔφη .-κουφολύγον οἵ σοφισταὶ χρῆμα καὶ : 

ἀλαζὼν ἡ τέχνη. καὶ ἐπεὶ μηδὲν χρηστὸν τοῦ εἶναι 
2 ΄ 

ἀπολαύουσι, ϑανάτου γλίχονται. καὶ οὐ περιμένουσιν 
3 » 2 3 » ’, 

αὐτοῦ τὸ αὐτόματον. ἀλλ᾽ ἐπισπῶνται τὸν ϑάνατον 
᾿“᾿ ͵, - - » 

ἐκκαλούμενοι τοὺς ἔχοντας ξέρη. ταῦϑ᾽ ἡγοῦμαι καὶ 
τΡ ᾽ ᾽, ΚΑ] » ε ᾿ ,͵ 

Νερῶνα ἐνθϑυμηϑεντα μὴ ὑπαχϑῆνοαι ὑπὸ Ζ]ημητρίου 
3 τς ΔῊ ᾿ » "» » ἀποχτεῖναι αὐτόν. ἐπεὶ γὰρ ϑανατῶντα ἤσϑετο. οὐ 

» 9 » ΄ τ 

κατὰ ξυγγνώμην ἐπανῆκεν αὐτῷ τὸν ϑάνατον. ἀλλὰ 
καϑ' ὑπεροψίαν τοῦ κτεῖναι. καὶ μὴν καὶ Μουσώ- 

,Ὶ Ἁ . Ἁ δ 3 “8 , Μ-" 

νιον τὸν Τυρρηνον πολλὰ τῇ ἄρχῃ ἑναντιωϑεντα τῇ 
᾿ ’ Ἂν» ΄ Ἀ ΄σ - 

νήσῳ ξυνέσχεν. ἢ ὁνομα Γύαρα, καὶ οὑυτῶ τι τῶν: 
»" ’ δ᾽ δ᾽ Ε ’; Ἁ Α 

σοφιστῶν τούτων ἥττους Ἕλληνες, ὡς τότε μὲν κατὰ 
-» τ ΄ . 

ξυνουσίαν αὐτοῦ ἐσπλεῖν πάντας. νυνὶ δὲ κατὰ 

ΧΥΙ 
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ΡΟΤΟΝ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΤΑ ἘΣ ΤῸΝ [ὙΠ], 11. 18, Ρ. 189. 

ἱστορίαν τῆς κρήνης ἐν γὰρ τῇ νήσῳ ἀνύδρῳ οὔσῃ 
πρότερον εὔρημα Μουσωνίου κρήνη ἐγένετο, ἣν 
ἄδουσιν Ἕλληνες, ὅσα Ἑλικῶνι τὴν τοῦ ἵππου." 

ΧΥΠ τούτοις μὲν δὴ διῆγεν ὁ 4ἰλιανὸς τὸν βασιλέα, πρὶν 398 
ψι ἥκειν 4πολλώνιον, ἀφικομένου δὲ σοφωτέρων ἥπτετο, 
κελεύει μὲν γὰρ ξυλληφϑέντα αὐτὸν ἀναχϑῆναί οἵ, 
λοιδορουμένου δ᾽ αὐτῷ τοῦ τὴν κατηγορίαν ξυνϑέν- 
τος ὡς γόητι καὶ ἱχανῷ τὴν τέχνην ὁ μὲν Αἰλιανὸς 
τῷ βασιλείῳ δικαστηρίῳ“ ἔφη ..σαυτόν τε καὶ τὰ 

ποτούτου φύλαττε,“ ὁ δ᾽ ᾿Δπολλώνιος ..εἰ μὲν γόης" 
ἔφη »ἐγώ, πῶς κρύνομαι; εἰ δὲ κρένομαι, πῶς γόης 
εἰμί; εἰ μὴ ἄρα τὸ συκοφαντεῖν ἰσχυρὸν οὕτως εἶναί 
φησιν, ὡς μηδὲ τῶν γοητευόντων ἡττᾶσϑαι αὐτό." 
βουλομένου δὲ τοῦ κατηγόρου λέγειν τι ἀμαϑέστερον. 

τῇ ἐκκρούων αὐτὸν ὁ Αἰλιανὸς .. ἐμοὶ“ εἶπεν »ἄφες τὸν 
καιρὸν τὸν πρὸ τῆς δίκης, ἔλεγχον γὰρ ποιήσομαι 
τῆς τοῦ σοφιστοῦ γνώμης ἰδίᾳ καὶ οὐκ ἐν ὑμῖν, κἂν 
μὲν ὁμολογῇ ἀδικεῖν, ξυντετμήσονταί οἱ ἐν τῷ δικα- 
στηρίῳ λόγοι καὶ σὺ ἄπει εἰρηνικῶς, εἰ δὲ ἀντιλέγει. 

90 δικάσει ὁ βασιλεύς.“ παρελϑὼν οὖν ἐς τὸ ἀπόρρη- 
τον δικαστήριον, ἐν ᾧ τὰ μεγάλα καὶ ἐλέγχεται καὶ 
σιωπᾶται ..χωρεῖτες ἔφη .. ἐνθένδε καὶ μηδεὶς ἐπα- 

ΧΥΠΙ χροάσϑω, δοκεῖ γὰρ τῷ βασιλεῖ τοῦτο.“ ὡς δὲ ἐγέ- 
189 νόντὸ αὐτοί, .. ἐγώ.“ ἔφη ,.ὦ ᾿ἀπολλώνιε, μειράκιον 

6 ἦν κατὰ τοὺς χρόνους. οὗς ὁ πατὴρ τοῦ βασιλέως 
ἐπ᾿ Αἴγυπτον ἦλϑε τοῖς μὲν ϑεοῖς ϑύσων. χρησό- 
μένος δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ σοί, καὶ χιλίαρχον μὲν ὁ 
βασιλεὺς ἦγεν ἤδη τῶν πολεμικῶν εἰδότα, σὺ δ᾽ 
οὕτω τι μοι ἐπιτηδείως εἶχες, ὡς χρηματίζοντος τοῦ 

80 βασιλέως ταῖς πόλεσιν ἀπολαβών με ἰδίᾳ ποδαπός 
τε εἴην λέγειν καὶ δ τι μοι τὸ ὄνομα καὶ ὡς ἔχω τοῦ 
πατρός, προὔλεγες δέ μοι καὶ τὴν ἀρχὴν ταύτην, ἣ 

Σ 



ΟΥΠ, 19. Ρ. 139] ΤΎΑΝΕΑ ΛΠΟΛΛΏΧΙΟΝ. 218 

τοῖς μὲν πολλοῖς μεγίστη δοκεῖ καὶ μείξων ἢ πάντα 
ὁμοῦ τὰ ἀνθρώπων. ἐμοὶ δὲ ὄχλος καὶ κακοδαιμονία 
φαίνεται, τυραννίδος γὰρ φύλαξ χαλεπῆς εἰμι, κἂν 
μὲν σφήλω αὐτήν, δέδοικα τὰ ἐκ τῶν ϑεῶν. σοὶ δ᾽ 
ὅπως εὔνους εἰμί. δεδήλωκα. ὃ γὰρ εἰπὼν ἀφ᾽ ὧν 
εἴρηκά που τὸ μηδ᾽ ἂν παύσασϑαί σε ἀγαπῶν, ἔστ᾽ 

299 ἂν ἢ τὸ ἐκείνων μεμνῆσϑαι ἢ ἢ τὸ δὲ ἰδίᾳ ἐθελῆσαι 
ἐρέσϑαι σε. ὑπὲρ ὧν ὁ κατήγορος ξυντέϑεικε. σό- 
φισμα οὐ φαῦλον ὑπὲρ ξυνουσίας ἐμοὶ τῆς πρὸς σὲ 
γέγονεν, ὅπως ϑαρροίης μὲν τὰ ἐπ᾽ ἐμοὶ ὄντα. προ- τὸ 
γνοίης δὲ τὰ ἐπὶ τῷ βασιλεῖ᾽ ὅ τι μὲν γὰρ ψηφι- 
εἴται ἐπὶ σοί, οὐκ οἶδα, διάκειται δέ, ὥσπερ οἵ κατα- 
ψηφέσασϑαι μὲν ἐπιϑυμοῦντες. αἰσχυνόμενοι δὲ τὸ 
μὴ ἐπ᾿ ἀληϑέσι. καὶ πρόφασιν ἀπωλείας ἀνδρῶν 
ὑπάτων ποιεῖταί σε. βούλεται μὲν γάρ, ἃ μὴ δεῖ, 15 
πράττει δ᾽ αὐτὰ χαταρρυϑμίξων ἐς τὴν τοῦ δικαίου 
δόξαν. δεῖ δὴ κἀμοὶ πλάσματος καὶ ὁρμῆς ἐπὶ σέ, 
εἰ γὰρ ὑπόψεταί με ὡς ἀνιέντα, οὐκ οἶδ᾽ ὁπότερος 
ἡμῶν ἀπολεῖται ϑᾶττον.“ πρὸς ταῦτα ὁ ̓ Δπολλώνιος ΧΙΧ 
ἐπεὶ ὑγιῶς“ ἔφη ..διαλεγόμεϑα καὶ ὁπόσα καρδία 
ἴσχει σύ τε εἴρηκας ἐμοί τε εἰπεῖν δίκαιον. φιλοσο- 
φεῖς τε ὑπὲρ τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων. ὡς οἵ σφόδρα 
μοι ξυνδιατρίψαντες. καί, νὴ 4ία. οὕτω φιλανϑοώ- 
πῶς πρὸς ἡμᾶς ἔχεις. ὡς ξυγκινδυνεύειν ἢ ἡγεῖσϑαί 
μοι. λέξω τὸν ἐμαυτοῦ νοῦν" ἐμοὶ γὰρ ἀποδρᾶναι 55 
μὲν ἦν ὑμᾶς ἐς πολλὰ μέρη τῆς γῆς. ἃ μὴ ὑμῶν 
ἀκροᾶται., παρ᾽ ἄνδρας τε ἀφικέσϑαι σοφοὺς καὶ σο- 
φωτέρους ἢ ἐγώ, ϑεούς τε ϑεραπεύειν ξὺν ὀρϑῷ 
λόγῳ βαδίσαντι ἐς ἤϑη ἀνθρώπων ϑεοφιλεστέρων ἢ 
οἵ ἐνταῦϑα, παρ᾽ οἷς οὔτε ἔνδειξις οὔτε γραφὴ οὐδε- 30 
μία, δι᾿ αὐτὸ γὰρ τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσϑαι 
δικαστηρίων οὐ δέονται. δείσας δὲ προδότου λαβεῖν 
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αἰτίαν, εἰ φύγοιμι μὲν αὐτὸς τὴν ἀπολογέαν, ἀπό- 
ἃ δ 3 Ἄι »"ν " [χὰ 3 

λοιντο δὲ οὗ δι΄ ἐμοῦ κινδυνεύοντες, ἤκὼ ἀπολογη- 
΄ ς ΘῚ »"» » σόμενος. ὑπὲρ δὲ ὧν ἀπολογεῖσϑαί μὲ δεῖ, φράξε.““ 

αἱ μὲν ἰδέαι τῆς γραφῆς ποικίλαι τε ἔφη ..καὶ 
΄ ᾿ -» , Α 

πλείους. καὶ γὰρ τὴν ἐσθῆτα διαβάλλουσι καὶ τὴν 
“ ἊΝ 3 τ "Ξ 

ἄλλην δίαιταν καὶ τό ἐστιν ὑφ᾽ ὧν προσκυνεῖσϑαί 800 
σε καὶ τὸ ἐν Ἐφέσῳ ποτὲ ὑπὲρ λοιμοῦ χρῆσαι, διει- 
᾽ [4 9 δὲ Ἁ ᾿ "ν δ λ , ὶ Ἂ 2 - ἔχϑαι δὲ καὶ κατὰ τοῦ βασιλέως τὰ μὲν ἀφανῶς, 

᾿Ὶ 3 ᾽ , Ἁ ᾽ ς » 3 ΄ Ν Α 

τὰ δ᾽ ἐκφανδην. τὰ δ᾽ ὡς ϑεῶν ἀκούυσαντα, τὸ δὲ 
[χὸ Ν 

ἐμοὶ μὲν ἀπιϑανώτατον. γιγνώσκω γάρ, ὁτι μηδὲ τὸ 
τῶν ἱερῶν αἷμα ἀνέχῃ, τῷ δὲ βασιλεῖ πιϑανώτατον 
διαβάλλεται" φασὶν ἐς ἀγρὸν βαδίσανταά σὲ παρὰ 

πς 3 ν Σ 3 ΄ , 3. 
Νερούαν τεμεῖν αὐτῷ παῖδα ἀρκαδα ϑυομένῳ ἐπὶ 
τὸν βασιλέα καὶ ἐπᾶραι αὐτὸν τοῖς ἱεροῖς τούτοις. 

᾿ - ᾿ ν , , " - 
ἕ πεπραᾶαχϑαι δὲ ταυτα νυχτῶρ φϑίνοντος ἤδη του ψη- 

νός. τοῦτο δὲ τὸ κατηγόρημα, ἐπειδὴ πολλῶ μεῖζον, 
ὴἡ ἕτερόν τι παρ᾽ ἐχεῖνο ἡγώμεϑα. ὁ γὰρ λαμβανό- 
μενος τοῦ σχήματος καὶ τῆς διαίτης καὶ τοῦ προ- 
γιγνώσκειν ἐς τοῦτο δήπου ξυντείνει καὶ ταῦτα γε 
καὶ τὴν παρανομίαν τὴν ἐς αὐτὸν δοῦναί σοέ φησι 
καὶ τὸ ἐς τὴν ϑυσίαν ϑάρσος. χρὴ οὖν παρεσκευά- 
σϑαι τὴν ὑπὲρ τούτων ἀπολογίαν. ἔστω δέ σοι ὁ λό- 
γος μὴ ὑπερορῶν τοῦ βασιλέως.“ καὶ ὃ ̓ 4πολλῶώνιος᾿ 
τοῦ μὲν μὴ ὑπερορᾶν ἔστω τεκμήριόν σοι τὸ ὑπὲρ 
ἀπολογίας ἀφῖχϑαί με. εἰ δὲ καὶ ϑρασέως οὕτω 
τἀμὰ εἶχεν, ὡς ὑπὲρ τυραννίδας αἴρεσθαι. ἀλλὰ σοί 
γε ὑπέσχον ἐμαυτὸν τοιῷδε ὄντι καὶ ἀγαπῶντί με. 
τὸ μὲν γὰρ ἐχϑρῷ πονηρὸν δόξαι δεινὸν οὔπω. οἵ 
γὰρ ἐχϑροὶ μισοῦσιν οὐκ ἀφ᾽ ὧν δημοσίᾳ διαβέβλη- 
ταί τις. ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἰδίᾳ προσκέκρουκε, τὸ δὲ πρὸς 
ἀνδρὸς φίλου λαβεῖν αἰτέαν. ὡς κακὸς φαίνοιτο, 
βαρύτερον τοῦτο ἢ τὰ ἐχϑρῶν ὁμοῦ πάντα. οὐ γὰρ 

᾿»ῃ 



ΠΠΎΠ, 21. ν. 140] ΤΎΛΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩ͂ΝΙΟΝ. ᾿ ΡΥ 

“Ἅ “ Ἁ ᾿ 3 3 ΄ 3 τὸς ΚΘ ἢ ᾿ 5 
ἂν διαφυγοῖ τὸ μὴ οὐ χαἀκείνοις. δι᾿ ἃ κακὸς ἦν. 
 ἀπηχϑῆσθϑαι.““ ἐδόκει τῷ Αἰλιανῷ εὖ λέγειν. καὶ ΧΧῚ 

᾿ “» -“ » 

παρακελευσάμενος αὐτῷ ϑαρρεῖν ἑαυτοῦ ἐλάβετο ὡς 
μὴ ἂν ἐχπλαγέντος τοῦ ἀνδρός, μηδ᾽ ἂν (εἴ) Γοργείη 
κεφαλὴ ἐπ᾽ αὐτὸν αἴφοιτο. καλέσας οὖν τοὺς προσ- 

τεταγμένους τὰ τοιαῦτα ..«κελεύω“ ἔφη .«ξυνέχειν 
- κ᾽ ε 4 

1 τοῦτον. ἔστ᾽ ἂν ὁ βασιλεὺς ἥκοντά τε αὐτὸν μάϑη 
ε » " δ καὶ λέγοντα ὁπόσα εἴρηκε.“ καὶ ἐῴκει τοῖς μάλα ὠργι- 

Ἁ Ἁ Ν 

σμένοις. παρελθὼν δὲ ἐς τὰ βασίλεια τὰ προσήκοντα 
τῇ ἀρχῇ ἔπραττεν. τὸ 

3 -" - ΄ 3 ΄ “" ς ΄, . Ἐνταῦϑα ὁ Ζάμις ἀπομνημονεύει ἔργου ὁμοίου 
Ἐυλε , ΟΣ Δ Ἢ Ὁ 05} 9 , 3.9 ΄ Ξ τε καὶ ἀνομοίου τῷ ἐπ᾽ ᾿Δριστείδου ποτὲ ᾿4ϑήνησιν 

3 ς Ἁ κ Ἁ ᾽ , 3 , 'ἣν ἘΡΌΣ - 

ὀστράκῳ μὲν γὰρ τὸν ᾿Δριστείδην ἐλαύνειν ἐπ᾽ ἀρετῇ. 
δ, κ ᾿ , ᾽» » ΄ - 3 - 
ἔξω δὲ τείχους ἤδη ὄντι προσελϑόντα τῶν ἀγροίκων 

᾿ ἐν . ᾿ΞᾺ Ξ-ὰ 

τινὰ δεῖσθαι αὐτοῦ γράφειν τι αὐτῷ ἐπ᾽ ᾿Δριστείδην 
ὄστραχον. ἐκεῖνος μὲν οὔτε τὸν ἄνδρα εἰδὼς οὔτ᾽ 

ς - , αὐτὸ τὸ γράφειν. ἀλλὰ μόνον τὸν ὑπὲρ τοῦ δικαίου 
φϑόνον, χιλέαρχος δὲ τῶν σφόδρα γιγνωσκόντων 
τὸν ᾿Ζ“πολλώνιον προσειπὼν αὐτὸν ἤρετο κατὰ ὕβριν. 
ς ’ -»" Ν᾿ 

ὑπὲρ ὅτου κινδυνεύοι. τοῦ δὲ οὐκ εἰδέναι φήσαντος 30 
»ἀλλ᾽ ἐγὼ“ ἔφη ..οἶδα᾽ τὸ γὰρ προσκυνεῖσϑαί δὲ 
[ν -» 9 ΄ , Ὁ -" 9. 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διαβέβληκεν ὡς ἴσων ἀξιού- 

μένον τοῖς ϑεοῖς.“Ζ .. καὶ τίς“ εἶπεν ..ὃ προσκυνήσας 
“πε ξ αὐ τε 5 ξεν 3 , Ἐ ττον "» 6: 
ἐμέ,“ ἐγὼ“ ἔφη ..ἐν ᾿Εφέσῳ παῖς ἔτι ὦν. ὁπότε 

“ἡμᾶς ἰάσω τοῦ λοιμοῦ.“ . καλῶς ποιῶν““ εἶπεν ..αὐὖ-- Ὁ 
τός τὲ σὺ χαὶ ἡ σωθεῖσα Ἐφεσίων πόλις.“ ..διὰ 
ταῦτ᾽ οὖν ἔφη ..«καὶ ἀπολογίαν ὑπὲρ σοῦ παρε- 
σκεύακα, ἢ σὲ ἀπαλλάξει τῆς αἰτίας" ἴωμεν γὰρ ἔξω 
τείχους καὶ ἣν μὲν ἀποκόψω σου τὸν αὐχένα τῷ 
ξέφει. διαβέβληται ἡ αἰτία καὶ ἀφεῖσαι. ἣν δὲ ἐκ- 
πλήξῃς μὲ καὶ μεϑῶ τὸ ξίφος. ϑεῖόν τε ἀνάγκη νομί- 

’ " ς ὙΠ ἡ 2.4 , ’ {1 -“ κι 
ξεσϑαί σὲ καὶ ὡς ἐπ᾿ ἀληϑέσι κρίνεσθαι.“ τοσῷδε 
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᾿ ΟΣ , τ -» νι 2 ,ὕ “» ΄ 

μὲν δὴ ἀγροικότερος οὗτος τοῦ τὸν 4ριστείδην ἑλαύ- 
νοντος, ἔλεγε δὲ ταῖτα μασώμενός τε καὶ ξὺν γέλωτι, 
ὁ δ᾽ οὐκ ἀκηκοότι ὅμοιος διελέγετο πρὸς τὸν Ζάμιν 
ὑπὲρ τοῦ Ζέλτα, περὶ ᾧ φασι τὸν Νεῖλον σχίξεσϑαι. 

᾿Επεὶ δὲ καλέσας αὐτὸν ὁ Αὐλιανὸς ἐκέλευσε τὸ 

ἐλευϑέριον οἰκεῖν δεσμωτήριον ..ἔστ᾽ ἂν γένηται 
σχολὴ“ ἔφη «τῷ βασιλεῖ, ξυγγενέσϑαι γάρ σοι ἰδία 

΄ , ςς ΣΝ κ »" ΄ 
πρότερον βούλεται." ἀπῆλϑε μὲν τοῦ δικαστηρίου 

καὶ παρελϑὼν ἐς τὸ δεσμωτήριον ..διαλεγώμεϑα,“" 

ἔφη »»“άμι, τοῖς ἐνταῦϑα᾽ τί γὰρ ἂν ἄλλο πράττοι 802 
τις (ἐξ) τὸν χρόνον πρύεον; ὃν διαλέξεεικέ μοι ὁ τύ- 
ραννος ὑπὲρ ὧν δεῦται ; “ »ἀδολέσχας“" εἶπεν »»ἡγή- 

δονται ἡμᾶς, ἣν ἐκκρούωμεν αὐτοὺς ὧν ἀπολογή- 
σονται, καὶ ἄλλως ἄτοπον περιπατεῖν ἐς ἀνθρώπους 
ἀϑύμως ἔχοντας.“ ,..καὶ μὴν τούτοις μάλιστα δεῖ“, 
ἔφη ,..«τοῦ διαλεξομένου τε καὶ ϑεραπεύσοντος᾽ εἰ 
γὰρ ἐνθυμηϑείης τὰ τοῦ Ὁμήρου ἔπη, ἐν οἷς Ὅμη- 
ρος τὴν Ἑλένην φησὶ τὰ ἐξ Αἰγύπτου φάρμακα οἶνο- 
χοεῖν ἐς τὸν κρατῆρα, ὡς τὰ ἄχη τῆς ψυχῆς ἀπο- 
βορέχοιτο, δοκῶ μοι τὴν Ἑλένην λόγους Αἰγυπτίους 
ἐκμαϑοῦσαν ἐπάδειν τοῖς ἀϑύμοις ἐν τῷ κρατῆρι, 
ἰωμένην αὐτοὺς λόγῳ τε ἀναμὶξ καὶ οἴνῳ.“ ..καὶ 
εἰκὸς μέν," εἶπεν ..εἴπερ ἐς 4ϊγυπτόν τε ἦλϑε καὶ 
ὡμίλησε τῷ Πρωτεῖ, ἢ ὡς Ὁμήρῳ δοκεῖ, Πολυδάμνῃ 
ξυνεγένετο τῇ τοῦ Θῶνος᾽ νυνὶ ιϑὲ ἀναβεβλήσϑων 
οὗτοι; δέομαι γάρ τι ἐρέσϑαι σε.“ ..οἶδα,“ ἔφη ..ὃ 
μὲ ἐρήσῃ, τοὺς γάρ τοι λόγους, οἵ γεγόνασί μοι πρὸς 
τὸν ἄνδρα καὶ ἅττα εἶπε καὶ εἰ φοβερὸς ἦν ἢ πρᾷος, 
βούλει ἀκοῦσαί μου“ καὶ διῆλθε πάντας. προσ- 
κυνήσας οὖν ὃ Ζάμις .«.οὐκ ἀπιστῶ.“ ἔφη ..καὶ τὴν 
“ευκοϑέαν ποτὲ κφήδεμνον τῷ Ὀδυσσεῖ δοῦναι μετὰ 
τὴν ναῦν, ἧς ἐκπεσὼν ἀνεμέτρει ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ 



ΥἹΙΙ, 238, Ρ. 141. ΤΎΥΑΝΕΑ ΑἈΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, ΣΕ, 

ὴ , ᾿ »" 3 ΄, ΄ 
τὸ πέλαγος᾽ καὶ γὰρ ἡμῶν ἐς ἀμήχανά τε καὶ φο- 
βερὰ ἐμβεβηκότων ϑεῶν τις ὑπερέχει, οἶμαι. χεῖρα, 
ὡς μὴ ἐκπέσοιμεν σωτηρίας πάσης." ἐπιπλήττων δ᾽ 

(ς ὁ ̓ Δπολλώνιος τῷ λόγῳ .-ποῖ παρὰατενεῖς. ἔφη ..δὲε- 
Ἁ -» “ , , ᾿Ὶ 

διὼς ταῦτα καὶ μήπω γιγνώσκων. ὅτι σοφία μὲν τὰ 
- ’ ’, 2 ι Ε] 

ξυνιέντα ἑαυτῆς ἐκπλήττει πάντα. αὐτὴ δ᾽ ὑπ᾽ οὐδε- 
᾿ ΄ ἐς ἢ ΩΝ ὠλίς ξ: γ 15; Α΄ - δὰ ἡ 

νὸς ἐκπλήττεται: ..ἀἄλλ΄ ἡμεῖς“ εἶπε «παρὰ ἀξύνε- 
τον ἥκομεν καὶ οὐ μόνον οὐκ ἐκπληττόμενον ἡμᾶς. 
9 3 2φΝ 3 “- 5 ᾿ εὐτιν ΄ ΞΕ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀξιοῦντα εἶναέ τι. ὃ ἐκπλήξει αὐτόν. 
ξυνίης οὖν,“ ἔφη ..ὦ Ζ4άμι, ὅτι τετύφωται καὶ 
-} ΄ - (ς ᾿, , 3 3 ’ (ς Ξ5 

ἀνοήτως ἔχει: οξυνέημι. τέ δ᾽ οὐ μέλλω; ““ εἶπε. 

08. ,,καὶ σοὶ δὲ'΄ ἔφη .«καταφρονητέα τοῦ τυράννου τοσ- 

ΩΝ 

οὕτῳ μᾶλλον, ὅσῳ καὶ γιγνώσκεις αὐτόν.“ διαλεγο- 
μένοις δ᾽ αὐτοῖς ταῦτα προσελϑών τις. οἶμαι. Κίλιξ 
ἐγώ," ἔφη «ἄνδρες. ὑπὲρ πλούτου κινδυνεύω." 
πον, "ε ᾿ἈἌ 22 , ᾽ ᾿ ΑΕ ΧΎΔΣ τ 2 9 δ᾽ τν 
καὶ ὁ ᾿Ζπολλώνιος ..εἰ μὲν ἀφ᾽ ὧν οὐ ϑεμιτόν““ ἔφη 

-" τ κ᾿ ΄ φ οἱ 

“πλουτῶν, οἷον λῃστείας ἡ φαρμάκων, ἃ δὴ ἀνδρο- 
ΤᾺ -" 

φόνα. ἢ τάφους κινήσας. ὅσοι τῶν πάλαι βασιλέων 
εἰσίν, οἱ πολύχρυσοί τε καὶ ϑησαυρώδεις. οὐ κρένε- 
σϑαί σὲ χρὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπολωλέναι. ταυτὶ γὰρ : 

» ᾽ ’ ΄, ΄ 

πλοῦτος μέν, ἀλλ᾽ ἐπίρρητός τε καὶ ὠμός, εἰ δὲ κλη- 
’ ᾿  ν ’ ’,ὕ 

ρονομήσας ἡ διδούσης ἐμπορίας ἐλευϑερίου τε καὶ 
μὴ καπήλου. τίς οὕτω βαρύς. ὡς ἀφελέσϑαι δε νό- 
μου σχήματι τὰ κτηϑέντα σοι κατὰ νόμους: .«τὰ 

» μὴ ΔΑ μὲν ὄντὰ μοι παρὰ πλειόνων“ ἔφη ..ξυγγενῶν ἐστιν, 
ἐς μέαν δ᾽ οἰκίαν τὴν ἐμὴν ἥκει. χρῶμαι δ᾽ αὐτοῖς 
δ Φ δον ἣν 2 Ἁ Ἃ 59: ς 3 - . ᾿ 

οὔθ᾽ ὡς ἑτέρων. ἕμα γαρ. ουὐϑ' ὡς ἑμοῖς. κοινὰ γαρ 
Ἁ δι. ἡ 3 ’ ῇ 3 Ἐ- »" 

πρὸς τοὺς ἀγαϑούς ἐστί μοι᾿ διαβάλλουσι δ᾽ ἡμᾶς 
οὗ συκοφάνται μὴ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς τυραννίδος ἔκτν»- 
σϑαι τὸν πλοῦτον, ἐμοῦ τε γὰρ νεώτερα πειρωμένου 
πράττειν ἐφόδιον ἂν γενέσθαι αὐτόν. ἑτέρῳ τε, 

2 " κ 5 

ὅτῳ προσϑείμην. ῥοπὴν ἂν οὐ σμικρὰν τἀμὰ εἶναι. 
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ΟἹ 8 ΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ [ΥἹΠ, 28. Ρ. 141. 

ἃ Ξ ΕΣ Στ ΠΣ Σ 
μεμαντευμέναι δ᾽ ἤδη καϑ᾽ ἡμῶν αἰτέαι, ὡς ὕβριν 
μὲν τίκτει πᾶς ὁ ὑπὲρ τὸ μέτρον πλοῦτος, ὁ δ᾽ ὑπὲρ 
τοὺς πολλοὺς τὸν αὐχένα ἵστησι καὶ τὸ φρόνημα 
ἐγείρει νόμοις τε οὐκ ἐὰ πείϑεσϑαι καὶ τοὺς ἄρχον- 

ὅτας, οἱ ἐς τὰ ἔϑνη φοιτῶσι, μόνον οὐκ ἐπὶ κόρρης 
παίει δουλουμένους τοῖς χρήμασιν [ἢ ὑπερορῶντας 
αὐτῶν διὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ πλούτου]. ἐγὼ δὲ μειρά- 
κιον μὲν ὦν. πρὶν οὐσίαν ἑκατὸν ταλάντων ἐκτῆσθαι, 
κατάγελων ἡγούμην πάντα καὶ σμικρὰ ὑπὲρ τῶν 

τὸ ὄντων ἐδεδίειν, ἐπεὶ δὲ τάλαντα μοι πεντακόσια ἐπὶ 
μιᾶς ἡμέρας ἐγένετο τελευτήσαντος ἐπ᾽ ἐμοὶ τοῦ 
πρὸς πατρὸς ϑείου, τοσοῦτον ἡ γνώμη μετέβαλεν, 
ὅσον οὗ καταρτύοντες τῶν ἵππων καὶ μεταβάλλοντες 804. 

τοῦ ἀπαιδεύτου τε καὶ ἀκολάστου ἤϑους. ἐπιδιδόν-- 
ιδ τος δέ μοι τοὺ πλούτου καὶ τὰ μὲν ἐκ γῆς, τὰ δὲ ἐκ 

ϑαλάττης φέροντος, οὕτω τι ἐδουλώϑην ὑπὸ τοῦ 
περὶ αὐτὸν δέους, ὡς ἀπαντλεῖν τῆς οὐσίας τὸ μὲν 
ἐς τοὺς συκοφάντας, οὖς ἔδει μειλίττεσϑαι τῇ ἀπο- 
μαγδαλιᾷ ταύτῃ, τὸ δὲ ἐς τοὺς ἄρχοντας, ὡς ἰσχὺς 

80 πρὸς τοὺς ἐπιβουλεύοντας εἴη μοι, τὸ δὲ ἐς τοὺς 

ξυγγενεῖς, ὡς μὴ φϑονοῖεν τῷ πλούτῳ, τὸ δὲ ἐς τοὺς 
δούλους, ὡς μὴ κακίους γίγνοιντο ἀμελεῖσϑαι φά- 
σχόντες, ἐβουκολεῖῦτο δέ μοι καὶ ἀγέλη φίλων λαμπρά" 

προορῶντες γὰρ οὗτοί μου τὰ μὲν αὐτοὶ ἔδρων, τὰ 
2 δέ μοι προὔλεγον. ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω μὲν χαρακώσαν- 

τες τὸν πλοῦτον, οὕτω δὲ ἀσφαλῶς τειχισάμενοι κιν- 
δυνεύομεν περὶ αὐτῷ νῦν, καὶ οὔπω δῆλον οὐδ᾽ εἰ 
τὸ σῶμα ἀϑῶοι μενοῦμεν.“ καὶ ὃ ᾿Ζ“πολλώνιος. 
οοϑάρρει,“ ἔφη «τὸν γὰρ πλοῦτον τοῦ σώματος 

80 ἐγγυητὴν ἔχεις" δέδεσαι μὲν γὰρ δι’ αὐτόν, ἀνήσει 
δέ σε ἀπολυόμενον οὐ μόνον τοῦ δεσμωτηρίου τοῦδε, 
ἀλλὰ χαὶ τοῦ ϑεραπεύειν τοὺς συκοφάντας τε καὶ 



πο πο πω 
Ἃ » ἮΝ ᾽ Ε Ψ ΄ . 
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τοὺς δούλους, οἷς δι᾿ αὐτὸν ὑπέχεισο."" ἑτέρου δ᾽ ΧΧΙῪ 
αὖ φήσαντος γφαφὴν φεύγειν. ἐπειδὴ ϑύων ἐν Τά- 145 
φαντι; οὗ ἤρχε; μὴ προσέϑηκε ταῖς δημοσίαις εὐχαῖς, 
ὅτι “ομετιανὸς ᾿4ϑηνᾶς εἴη παῖς σὺ μὲν φήϑης" 

ἔφη »ἱὴ ἂν τὴν ̓ Αϑηνᾶν τεκεῖν παρϑένον οὖσαν τὸν 5 

ἀεὶ χρόνον, ἡγνόεις δ᾽. οἶμαι, ὅτι ἡ ϑεὸς αὕτη ᾿4ϑη- 
᾿ γαίοις ποτὲ δράκοντα ἔτεκε.“ καϑεῖρκχτό τις καὶ ἐπὶ ΧΧΥ 

᾿ς τοιᾷδε αἰτία" χωρίον ἐν ᾿Δκαρνανίᾳ περὶ τὰς ἐχβο- 
λὰς τοῦ ᾿Ζχελῴου ἔχων περιέπλει τὰς ᾿Εχινάδας ἐν 
ἀκατίῳ μικρῷ, διασκεψάμενος δὲ αὐτῶν μίαν, ἣ ξυν-ιὖ 
ἥπτεν ἤδη τῇ ἠπείρῳ, δένδρεσί τε ὡραίοις διεφύ- 

806 τευσε καὶ ἀμπέλοις ἡδυοίνοις δίαιτάν τε ἱκανὴν τῷ 
σώματι κατεσκευάσατο ἐν αὐτῇ, καὶ γάρ τι καὶ ὕδωρ 
ἐκ τῆς ἠπείρου ἐσήγετο ἀποχρῶν τῇ νήσῳ᾽ ἐκ τού- 
του ἀνέφυ γραφή, μὴ καϑαρὸς εἶναι ὁ ᾿Δκαρνὰν 
οὗτος, ἔργα δὲ αὐτῷ ξυνειδὼς οὐ φορητὰ τῆς μὲν 

ἷ ἄλλης γῆς ἐξίστασϑαί τε καὶ ἀποφοιτᾶν ὡς μεμια- 

᾿ς σμένης ἑαυτῷ. τὴν δ᾽ ᾿Δλκμαίωνος τοῦ ᾿Αμφιάρεω 

λύσιν, δι’ ἣν τὰς ἐκβολὰς τοῦ ᾿Αχελώου μετὰ τὴν 
μητέρα ᾧκησεν, ἡρῆσϑαι αὐτόν, εἰ μὴ καὶ ἐφ᾽ ὁμοίοις, 30 
ἀλλ᾽ ἐπὶ σχετλίοις ἴσως καὶ οὐ πόρρω ἐκείνων, ὁ δ᾽ 
οὐ τοῦτ᾽ ἔφασκεν, ἀλλὰ ἀπραγμοσύνης ἐρῶν ἐκεῖ 
οἰκῆσαι, τὸ δὲ ἄρα ἐς δίκας αὐτῷ περιστῆναι, δι᾿ ἃς 

καὶ εἷρχϑαι αὐτόν. 
Προσιόντων δὲ τῷ ᾿Ζ“πολλωνίῳ πλειόνων ἔνδον ΧΧΥῚ 

καὶ ὀλοφυρομένων τοιαῦτα, πεντήκοντα γάρ ποῦ 55 
εἶναι οὗ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τούτῳ καὶ οἵ μὲν νοσεῖν 
αὐτῶν. οἵ δὲ ἀϑύμως παρεῖσϑαι, οὗ δὲ ἐγκαρτερεῖν 
τὸν ϑάνατον, οἵ δ᾽ ἐπιβοᾶσϑαι τέχνα καὶ γονέας 
τοὺς αὐτῶν καὶ γάμους «ὦ Ζάμι,"" ἔφη δοκοῦσί 80 
μοι τοῦ φαρμάκου δεῖσθαι οἱ ἄνδρες, οὐ καταρχὰς 
ἐπεμνήσϑην. εἴτ᾽ οὖν Αἰγύπτιον τοῦτο, εἴτ᾽ ἐν πάσῃ 

μ᾿ σι 
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τῇ γῇ φύεται ῥιζοτομούσης αὐτὸ σοφίας ἐκ τῶν ἑαυ- 
τῆς κήπων. προσδῶμεν αὐτοῦ τοῖς ἀϑλίοις τούτοις, 

τ “λ "» ς ’ ({ ὃ » Ἐν τὴν δ᾽ 
μὴ προανέλῃ σφᾶς ἡ γνώμη.“ ..«προσδῶμεν“ ἡ 
ὃς ὁ Ζάμις ..ἐοίκασι γὰρ δεομένοις.“ ξυγκαλέσας 

3 3 ι Φ᾿ ἊΨ ’ ΕΣ ςς 5 δ 

οὖν αὐτοὺς ὁ ᾿Δπολλῶνιος «ἄνδρες. “ εἶπεν ..οἵὅὨ κοι- 
- - » ς » 

νωνοῦντες ἐμοὶ ταυτησὶ τῆς στέγης. ἐλεῶ ὑμᾶς, ὡς 

ὑφ᾽ αὑτῶν ἀπόλλυσϑε. οὔπω εἰδότες, εἰ κατηγορία 
ἀπολεῖ ὑμᾶς" δοκεῖτε γάρ μοι προαποχτιννύντες 

Ἁ »" ι ε » " 

αὑτοὺς τοῦ καταψηφισϑέντος ἂν ὑμῶν, ὡς οἴεσϑε, 
ϑανάτου. [καὶ] ϑαρρεῖν μὲν ἃ δέδιτε, δεδιέναι δ᾽ ἃ 
ϑαρρεῖτε. οὐ μὴν προσήκει γε. ἀλλ᾽ ἐνθυμηϑέντας 806 ἊΝ ῦ ῆ 9 ῆ Ψ ν] μη 

τὸν ᾿Δρχιλόχου τοῦ Παρίου λόγον, ὃς τὴν ἐπὶ τοῖς 
λυπηροῖς καρτερίαν τλημοσύνην καλῶν ϑεῶν αὐτήν 
φησιν (εἶναι) εὔφημα [οὖσαν], ἀναφέρειν τῶν σχετ- 
λίων τούτων. ὥσπερ οὗ τέχνῃ τοῦ ῤῥοϑίου ὑπεραί- 

ροντες. ΆΡΘΡΟΩ τὸ κῦμα ὑπὲρ τὴν ναῦν ἱστῆται, 
μηδ᾽ ἡγεῖσθαι χαλεπὰ ταῦτα, ἐφ᾽ ἃ ὑμεῖς μὲν ἄκον- 
τες. ἐγὼ δὲ ἑκὼν ἥκω. εἰ μὲν γὰρ ξυντίϑεσϑε ταῖς 
αἰτίαις, ὀλοφυρτέα ἡ ἡμέρα μᾶλλον, ἐν ἡ ὁ λογισμὸς 
ἐς ἄδικά τε καὶ ὠμὰ ὁρμήσας ὑμᾶς ἔσφηλεν, εἰ δ᾽ 
οὔτε σὺ τὴν ἐν τῷ ᾿άχελώῳ νῆσον ὑπὲρ ὧν ὁ κατή- 
γορός φησιν ἐρεῖς ὠκηκέναι, οὔτε σὺ τὸν σεαυτοῦ 
πλοῦτον ἔφεδρόν ποτὲ τῇ βασιλείᾳ στήσασϑαι. οὔϑ᾽ 
ἑχὼν σὺ τοῦ μὴ πρὸς ᾿4ϑηνᾶς δοκεῖν ἀφῃρῆσϑαι 
τὸν ἄρχοντα. οὔϑ᾽ ὑπὲρ ὧν ἀφῖχϑε: κινδυνεύων ἕκα- 
στος, ἀληϑῆ ταῦτα εἶναι φήσει. τέ βούλεταί" φησιν 
ὁ ὑπὲρ τῶν οὐκ ὄντων ϑρῆνος οὗτος: ὅσῳ γὰρ 
τοὺς οἰκειοτάτους ἐπιβοᾶσϑε, τοσῶδε χρὴ ἐρρῶσϑαι 

μᾶλλον, ἄϑλα γάρ που τῆς τλημοσύνης ταύτης ἐκεῖνα. 
ἢ τὸ καϑεῖρχϑαι δεῦρο δεινὸν εἶναί φατε καὶ τὸ ἔν 
τῷ δεσμωτηρίῳ ζῆν; ἢ ἀρχὴν ὧν πείσεσϑαι ἡγεῖσϑε: 
ἢ καὶ καϑ'᾿ αὐτὸ τιμωρίαν, εἰ καὶ μηδὲν ἐπ᾽ αὐτῷ 
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πάϑοιτε; ἀλλ᾽ ἔγωγε τὴν ἀνθρωπείαν εἰδὼς φύσιν 
, ’ Ἐπ τα 3 ΄ ἄν » - 

ἀναδιδάξω λόγον ὑμᾶς οὐδὲν ἐοικύτα τοῖς τῶν ἰατρῶν 
, Ὶ Α » Ἁ 3 ,ὕ , 2 - 2 

σιτίοις. καὶ γὰρ ἰσχὺν ἐντέϑησι καὶ ἀποθανεῖν οὐκ 
ἐάσει" οἱ ἄνϑρωποι ἐν δεσμωτηρίῳ ἐσμὲν τὸν χρό- 

» « , 4 δ " 

νον τοῦτον, ὃς δὴ ὠνόμασται βίος" αὕτη γὰρ ἡ 
ψυχὴ σώματι φϑαρτῷ ἐνδεϑεῖσα πολλὰ μὲν καρτερεῖ, 
δουλεύει δὲ πᾶσιν, ὁπόσα ἐπ᾽ ἄνϑρωπον φοιτᾷ. οἰκία 
τε οἷς ἐπενοήϑη πρῶτον. ἀγνοῆσαί μοι δοκοῦσιν 
᾿᾿ ΄ πος , ι ᾿ ᾿ 
ἄλλο δεσμωτήριον αὐτοῖς περιβάλλοντες. καὶ γὰρ δὴ 

καὶ ὁπόσοι τὰ βασίλεια οἰκοῦσιν. ἀσφαλῶς ἐν αὐτοῖς 
807 κατεσχευασμένοι, δεδέσθαι μᾶλλον τούτους ἡγώ- 

μεϑα ἢ οὗς αὐτοὶ δήσουσι. πόλεις δ᾽ ἐνθυμουμένῳ 
μοι καὶ τείχη δοκεῖ ταῦτα δεσμωτήρια εἶναι κοινά, 
ὡς δεδέσθαι μὲν ἀγοράζοντας, δεδέσϑαι δὲ ἐκκλη- 
σιάζοντας καὶ ϑεωμένους αὖ καὶ πομπὰς πέμποντας. 

καὶ Σκυϑῶν ὁπόσοι ἁμαξεύουσιν. οὐ μεῖον ἡμῶν 
δέδενται. Ἴστροι τε γὰρ αὐτοὺς ὁρίζουσι καὶ Θερ- 
ὐδοντες καὶ Τανάιδες οὐ δάδιοι ποταμοὶ ὑπερβῆ- 
ναι. ἣν μὴ ὑπὸ τοῦ κρυμοῦ στῶσιν, οἰκίας τε ἐπὶ 
τῶν ἁμαξῶν πέπανται καὶ φέρονται μέν. ἀλλ᾽ ἐν 
αὐταῖς ἐπτηχότες. εἰ δὲ μὴ μειρακιώδης ὁ λόγος, 
φασὶ καὶ τὸν ἸὩκεανὸν δεσμοῦ ἕνεκα τῇ γῇ περιβε- 
βλῆσϑαι. ἴτε, ὦ ποιηταί. ταυτὶ γὰρ ὑμέτερα. καὶ 
ῥαψῳδεῖτε πρὸς τούτους τοὺς ἀϑύμους. ὡς Κρόνος 
μέν ποτε ἐδέθη βουλαῖς τοῦ Διός. "άρης δὲ ὁ πολε- 
μικώτατος ἐν οὐρανῷ μὲν ὑπὸ Ἡφαίστου πρότερον, 
ἐν γῇ δὲ ὑπὸ τῶν τοῦ ᾿Δλωέως. ταῦτ᾽ ἐνθυμούμενοι 
καὶ πολλοὺς τῶν σοφῶν τε καὶ μακαρίων ἀνδρῶν. 
οὗς δῆμοι ἀσελγεῖς ἔδησαν. τυραννίδες δὲ προὐύπη- 
λάκισαν, δεχώμεϑα καὶ ταῦτα. ὡς μὴ τῶν δεξαμένων : 
αὐτὰ λειποίμεϑα.““ οὕτω τοὺς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
τὰ ῥηϑέντα μετέβαλεν. ὡς σίτου τε οἷ πολλοὶ ἅψασϑαι 
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καὶ ἀπελϑεῖν τῶν δακρύων βὴναί τε ἐπ᾽ ἐλπίδος 
μηδ᾽ ἂν παϑεῖν μηδὲν ἐκείνῳ ξυνόντες. 

ΧΧΥΠ Τῆς δ᾽ ὑστεραίας διελέγετο μὲν ἐς τὸν αὐτὸν 

νοῦν ξυντείνων, ἐσπέμπεται δέ τις ἀκροατὴς τῶν 
5 διαλέξεων ὑπὸ τοῦ “ομετιανοῦ καϑειμένος, τὸ μὲν 
δὴ σχῆμα αὐτοῦ, κατηφὴς ἐδόκει καὶ κινδυνεύειν τι, 
ὡς ἔφασκε ; μέγα, γλώττης τε οὐκ ἀνεπιτηδεύτως 
εἶχεν. οἷοι τῶν συκοφαντικῶν οὗ συνειλοχότες ὀκτο 
ῥήματα ἢ δέκα, ὁ δὲ ᾿“πολλώνιος ξυνιεὶς τῆς τέχνης 

10 διελέγετο: ἃ μὴ ἐκείνῳ προὔβαινε. ποταμῶν τὲ γὰρ 
πρὸς αὐτοὺς ἐμέμνητο καὶ ὀρῶν καὶ ϑηρία δυήει καὶ 
δένδρα, ὑφ᾽ ὧν οἵ μὲν διήγοντο, ὁ δ᾽ οὐδὲν ἐπέραι- 

γὲν. ὡς δὲ καὶ ἀπάγειν αὐτὸν ἐς λοιδορίας τοῦ 3808 
- 53 ἐν ᾽ ᾿ [χ 

τυράννου ἐπειρᾶτο ,,ὦ τᾶν.“ ἔφη ..σὺ μέν, ὁ τι βού- 
᾿ ἤ ε ΓῚ " Ἁ Α 

τὸ λει, λέγε, οὐ γὰρ διαβεβλήσῃ γε ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ 
ς 7 , Ἁ , Ἁ 5 " ψ (ς 

ὁπόσα μέμφομαι τὸν βασιλέξα, πρὸς αὐτον λέξω. 
ΧΧΥΙ Ἐγένετο καὶ ἕτερα ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τούτῳ 

3 ΄ Ἁ Ἁ :] ’ Ἁ , ς 

ἐπεισόδια. τὰ μὲν ἐπιβεβουλευμένα, τὰ δέ, ὡς ξυν- 
, ΣΑΣ 7, ϑξὶ δ. τ ΣΡ ᾿ " , 
ἔπεσεν, οὔπω μεγάλα. οὐδ᾽ ἄξια ἐμοὶ σπουδασαι, 

80 Ζάμις δέ, οἶμαι, ὑπὲρ τοῦ μὴ παραλελοιπέναι τι 
3 -»" , ῇ Ἁ ᾿ ΄ 5: ὡς Ψ " [ , 

αὐτῶν ἐπεμνήσϑη. τὰ δὲ λόγου ἐχόμενα ἑσπέρα 
μὲν ἦν, καϑεῖρκτο δὲ ἡμέραν ἤδη πέμπτην, παρελϑὼν 
δέ τις ἐς τὸ δεσμωτήριον Ἑλληνικὸς τὴν φωνὴν ς ὃρ ψῶτηρ ῆ 95 τὴν φῶνη 

“ςς καὶ ς Τ' ὐρττ ἐς Ἀπ} 9. ἢ ᾿ 9::ἃ 
ποῦ“ ἔφη ..0ὺ Τυανεὺυς; “καὶ ἀπολαβὼν αὕτον 

" ’ ’ ε ΜΙ » 

50..αὔριον““ ἔφη ..διαλέξεταί σοι ὁ βασιλεύς" Αἰλιανοῦ 
δὲ » 3 , ι δόκε ςς Η ΄ (ΤΑΣ εἴ ὃς τι » 

Σὲ ταῦτα ἀκηκοέναι δόκει.“ ,.(ξυνέημι“ς ἡ δ᾽ ὃς «τοῦ 
ἱν Γ Ἁ Ἁ ᾽ , 3 ΄ 

ἀπορρήτου, μόνου γὰρ δὴ ἐκείνου εἰδέναι αὐτό.“ " 
καὶ μὴν καὶ τῷ ἐπὶ τοῦ δεσμωτηρίου προείρηται“ " 
ἔφη .-πᾶν, εἴ τι βούλοιο, ἐπιτηδείῳ σοι εἶναι.“ ..κα- 

Ἐ΄ τς Ξ » Ξ 80 λῶς μὲν ποιοῦντες ὑμεῖς,“ εἶπεν ..ἐγὼ δὲ καὶ τὸν 
ἐνταῦϑα βίον καὶ τὸν ἔξω ταυτὸν πράττω, διαλέγο-- 
μαι μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν παραπιπτόντων, δέομαι δ᾽ 
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οὐδενός.“ ,.οὐδὲ τοῦ ξυμβουλεύσοντος.“ ἔφη ..4πολ- 
λώνιε, ὡς διαλέξῃ τῷ βασιλεῖ,“ «νὴ 4 “ 
μὴ κολακεύειν πείϑοι.““ ..τί δ᾽, εἰ μὴ ὑπερορᾶν." 
ἔφη. ..«μηδ᾽ ὑπερφρονεῖν αὐτοῦ :““ «ἄριστα εἶπε 
ἰδυμβουλεύσει καὶ ὡς ἐμαυτὸν πέπεικα.“ «ὑπὲρ 
τούτων μὲν ἥκω“ ἔφη ..καὶ χαίρω παρεσκευασμένον 
σε ὁρῶν ξυμμέτρως, δεῖ δὲ καὶ πρὸς τὸ φϑέγμα τοῦ 
βασιλέως παρεσκευάσθαι σὲ καὶ πρὸς τὸ δύστροπον 
τοῦ προσώπου, φϑέγγεται μὲν γὰρ βαρύ, κἂν πράως 
διαλέγηται, ἡ δ᾽ ὀφρὺς ἐπίκειται τῷ τοῦ ὀφϑαλμοῦ 
ἤϑει; μεστὴ δ᾽ ἡ παρειὰ χολῆς. τουτὶ γὰρ μάλιστα 

ἐπιφαίνει. ταῦτα, ὦ Ἐναγεῦν μὴ ἐχπληττώμεϑα, 

ἔστι γὰρ φύσεως μᾶλλον καὶ ἀεὶ ὅμοια.“ καὶ ὁ ̓ 4πολ- 

λώνιος .᾿Οδυσσεὺς μέντοι" ἔφη ..-παριὼν ἐς τὸ τοῦ 
809 Πολυφήμου ἄντρον καὶ μήτε ὁπόσος ἐστί, προακη- 

Ἄ 
- 

κοῶς πρότερον, μηδ᾽ οἷα σιτεῖται, μηδ᾽ ὡς βροντᾷ 
ἡ φωνή. ἐθάρρησέ τε αὐτὸν καίτοι ἐν ἀρχῇ δείσας 
καὶ ἀπῆλϑε τοῦ ἄντρου ἀνὴρ δόξας, ἐμοὶ δὲ ἐξελ- 
ϑεῖν αὔταρκες ἐμαυτόν τε σώσαντα καὶ τοὺς ἕταί- 

ρους, ὑπὲρ ὧν κινδυνεύω.“ τοιαῦτα διαλεχϑεὶς πρὸς 
τὸν ἥκοντα καὶ ἀπαγγείλας αὐτὰ πρὸς τὸν Ζ4άμιν 
ἐκάϑευδεν. 

Περὶ δὲ ὄρϑρον γραμματεύς τις ἥκων τῶν βασι- 
λείων δικῶν ,.κελεύει σε ὁ βασιλεὺς,“ ἔφη ..ὦ ̓ ά4πολ- 
λώνιε. περὶ πλήϑουσαν ἀγορὰν ἐς τὴν αὐλὴν ἥκειν, 
οὔπω ἀπολογησόμενον, ἀλλ᾽ ἰδεῖν τέ σε, ὅστις ὧν 
τυγχάνεις. βούλεται καὶ ξυγγενέσϑαι μόνῳ.“ ..τί 
οὖν“ εἶπεν ,«ὑπὲρ τούτων ἐμοὶ διαλέγῃ; ..οὐ γὰρ 
σὺ“ ἐδ: »» Ἀπολλώνιος" νὴ Ζ(,,“" εἶπεν ..ὃ Τυα- 
νεύς γε. πρὸς τίνα οὖν“ ἔφη ..«ταῦτα εἴπω; "“" 
πρὸς τοὺς ἄξοντάς με.“ εἶπε. χρὴ γάρ που ὡς ἐκ 
δεσμωτηρίου φοιτᾶν.“ ..προστέταχται“ ἔφη ..προ- 

εἶπεν ..εἰ 
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τέροις γε ἐκείνοις ταῦτα. χἀγὼ δὲ ἀφίξομαι τοῦ 
καιροῦ. νυνὶ δὲ παραγγελῶν ἠλϑον. ταυτὶ γὰρ 

, δ , {ζ ; ᾽ - 

μάλα ἑσπέρας προστέτακται.“ ὁ μὲν δὴ ἀπῆλϑεν, ὁ 
Φ" ὦ [ 3 , ρ Ἁ » 

δ᾽ ᾿Ζ4πολλώνιος ἀναπαύσας ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς κλένης 
2 ΄ ς ᾿ 

ὕπνου“ ἔφη ..δέομαι, Ζάμι, χαλεπὴ γάρ μοι ἡ νὺξ 
γέγονεν ἀναμνησϑῆναι βουλομένῳ ὧν Φραώτου ποτὲ 
ἤκουσα.“ .«καὶ μὴν ἐγρηγορέναι τε" εἶπεν ..ἐχρῆν 
4, κι , ς ᾿ ᾽ ᾿ 2 , 

μᾶλλον καὶ ξυντάττειν ἑαυτὸν ἐς τὸ παρηγγελμένον 
Ω »ὔ "» Ἢ 3ι 

μέγα οὕτως ὄν.“ ..καὶ πῶς ἂν ξυνταττοίμην““ ἔφη 
μηδέ, τέ ἐρήσεται, εἰδώς .΄- »αὐτοσχεδιάσεις οὖν“ 

3 ς -" 7) 3: , εἶπεν ««ὑπὲρ τοῦ βίου; “" »νὴ Δί᾽, ἔφη ..ὦ Ζάμι, 
9 ᾿ , 2 “- Ψ»" «68 3 ΄ 

αὐτοσχεδίῳ γὰρ αὐτῷ χρῶμαι. ἀλλ᾽ ὃ γε ἀνεμνή- 
σϑην τοῦ Φραώτου βούλομαι διελϑεῖν πρὸς σέ, χρη-. 

" ᾿ ᾽ ι ΄ Ἁ ᾿ ΄ Ξ ᾿ , 
στὸν γὰρ ἐς τὰ παρόντα καὶ σοὶ δόξει τοὺς λέοντας. 
οὖς τιϑασεύουσιν ἄνθρωποι. κελεύει Φραώτης μήτε 

΄ - ᾽ ΄, μ παίειν, μνησικακεῖν γὰρ αὐτούς. εἰ παίουντο, μήτε 
ϑεραπεύειν. ἀγερώχους γὰρ ἐκ τούτου γίγνεσϑαι. 

κι 2 -.οχ Ἢ : » Β ΤῸ " 
ξὺν ἀπειλῇ δὲ μᾶλλον καταψῶντας ἐς εὐάγωγα ἤϑη 

ἷ -᾿ 2 - Ξ 

ἄγειν. τοῦτο δὲ οὐχ ὑπὲρ τῶν λεόντων εἶπεν, οὐ 
τ 6 ΠῚ , ᾿Ὶ -“᾿ ᾽ ,ὔ 3 φῦ δ » 

γὰρ υπὲρ ϑηρίων ἀγωγῆς ἑσπουδάζομεν, ἀλλ΄ ἡνίαν 

ἐπὶ τοὺς τυράννους διδούς. ἧ ἀφωμένους οὐκ ἂν 810 
ἐχπεσεῖν ἡγεῖτο τοῦ ξυμμέτρου "“ ἄριστα μὲν“ ἔφη 

ὁ λόγος οὗτος ἐς τὰ τυράννων ἤϑη ΘΗΝ ἀλλ᾽ 

ἔστι τις καὶ παρὰ τῷ Αἰσώπῳ λέων ὁ ἐν τῷ σπη- 
λαέῳ, φησὶ δ᾽ αὐτὸν ὁ Αἴσωπος οὐ νοσεῖν μέν, δο- 
κεῖν δέ, καὶ τῶν ϑηρίων. ἃ ἐφοίτα παρ᾽ αὐτόν. ἅπτε- 
σϑαι, τὴν δὲ ἀλώπεκα τί τούτῳ χρησόμεϑα, εἰπεῖν. 
παρ᾿ οὗ μηδὲ ἀναλύει τις. μηδὲ δείκνυταί τι τῶν 
ω ΓΚ - ΒΝ 9 3 

ἐξιόντων ἴχνος; “5 καὶ ὁ ᾿ἡπολλώνιος ..ἀλλ᾽ ἐγὼ“ 
80 ἔφη ..σοφωτέραν τὴν ἀλώπεκα ἡγούμην ἄν, εἰ παρ- 

ελϑοῦσα ἔσω μὴ ἥλω. ἀλλ᾽ ἐξῆλϑε τοῦ σπηλαίου τὰ 
ΧΧΧῚ ἴχνη τὰ ἑαυτῆς δεικνῦσα.“ ταῦτα εἰπὼν ὕπνου 

“αὐὐδδνα. δ ιω. ἍἋ 

Ρ 



ὙΠ, 31. ρ. 145] ΤΎΑΧΕΑ ΑΠΟΛΛΘΩΧΙΟΝ. 985 

-» , 3 Ξ3 

ἔσπασε κομιδῇ βραχὺ καὶ ὅσον ἐπ᾽ ὀφθαλμοὺς ἡἠλ- 
9 δ , ὃ ς 9. .Ὁ ἕξ ́ - ἜΤΙ ΄ 

ἐν, ἡμέρα δ᾽ ὡς ἐγένετο. προσευξάμενος τῷ Ἡλίῳ. 
.Ξ ΄ ’ “ -»" 

ὡς ἐν δεσμωτηρίῳ εἰκὸς. διελέγετο τοῖς προσιοῦσιν. 
9 ΄“ - 

ὁπόσα ἠρώτων. καὶ οὕτως ἀγορᾶς πληϑούσης ἀφι- 
κνεῖται γραμματεὺς κελεύων ἐπὶ ϑύρας ἤδη εἶναι 

᾿ . 21 ἐξ -- ᾽ ᾿ (ς΄ τ τοῖς τ δὰ ἡ καὶ θᾶττον“ ἔφη ..ἐσκληϑῶμεν.““ ὁ δὲ εἰπὼν 
ἴωμεν" ξὺν ὁρμῇ προῆλϑε. πορευομένῳ δ᾽ αὐτῷ 

΄, Η ΄ , , 9 , 
δορυφόροι ἐἑπηκολουϑουν τέτταρες πλέον ἀπέχοντες 
Ἥ -" ς » ΜΝ 

ἢ οἵ φυλακῆς ἕνεκα ὁμαρτοῦντες. ἐφείπετο δὲ καὶ 
ς ΄ ᾿ Ω - 3. ϑ»51,’εχ δ. 
ὁ Ζίαμις δεδιῶς μὲν. ξυννοοῦντι δ᾽ ὅμοιος. ἑώρων 

Ἁ Ἁ ᾽ ἣ 32 χ2 3 -» κ 

μὲν δὴ ἐς τὸν ᾿Δἀπολλώνιον ἅπαντες. αὐτοῦ τε γὰρ 
- ΄ ΄, , ς » 

τοῦ σχήματος ἀπεβλέπετο καὶ ϑεία ἐδόκει ἡ περὶ τῷ 
ἴδ Ἵ 2, ἕξ κ 2 Ἁ δὲ Ἅ ΄“ ς , 9 ὃ “ 

εἴδει ἔκπληξις. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ἥκειν ὑπὲρ ἀνδρῶν 
ν ΄ Ἁ ’ 3 πε ΄ 

κινδυνεύσοντα καὶ τοὺς βασκαίνοντας αὐτῷ πρότε- 
ρον ἐπιτηδείους ἐποίει τότε. προσεστὸς δὲ τοῖς βα- 
σιλείοις καὶ τοὺς μὲν ϑεραπευομένους ὁρῶν. τοὺς δὲ 

’ ’ ΄ Ψ, 

ϑεραπεύοντας. ἐσιόντων τε καὶ ἐξιόντων κτύπον ...δο- 
κεῖ μοι.“ ἔφη ..ὦ 4άΔμι. βαλανείῳ ταῦτα εἰκάσϑαι. 

ι " ᾿ Ἂν - » ’ ι 
τοὺς μὲν γὰρ ἔξω ἔσω ὁρῶ σπεύδοντας. τοὺς ὃδὲ 
ἔσω ἔξω, παραπλήσιοι δέ εἰσιν οἵ μὲν ἐκλελουμένοις. 

9 ΄ - " 

οἱ δ᾽ ἀλούτοις.““ τὸν λόγον τοῦτον ἄσυλον κελεύω 
φυλάττειν καὶ μὴ τῷ δεῖνι ἢ τῷ δεῖνι προσγράφειν 

3 3, 

αὐτὸν οὕτω τι ᾽᾿Ζπολλωνίου ὄντα. ὡς καὶ ἐς ἐπιστο- 
ι ἈΠΕ, Ὁ Ὁ..3 ΄ .ν " , 

λὴν αὐτῷ ἀναγεγράφϑαι. ἰδὼν δέ τινα μάλα πρε- 
8311 σβύτην ἐπιθυμοῦντα μὲν ἄρχειν, δι᾿ αὐτὸ δὲ τοῦτο 

3 ΄ Η ΄ Ἂ , τ ςς 
ἀρχόμενον καὶ ϑεραπεύοντα τὸν βασιλέα .«τοῦτον, 
2 τ ΄ 3«Χ - , Ν 
ἔφη ,..ὦ Ζάμι. οὐδὲ Σοφοκλῆς πῶ πέπεικε τὸν λυτ- 

- . “, ΄ ΕΣ τι 

τῶντά τε καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποφυγεῖν.“ οοὃν 
ς ἀρετεσς Ξ: 2 ΄ ι 3 κι δ Ὰ ὃ 
ἡμεῖς .“ εἶπεν ..Απολλῶνιε. καὶ αὐτοὶ ηρήμεϑα 

ταῦτά τοι καὶ προσεστήκαμεν ϑύραις τοιαύταις.“ 
οδοχεῖς μοι ἔφη ..ὦ 46μι, καὶ τὸν Αἰακόν, ὅσπερ 
ἐν Αἴδου λέγεται. φρουρὸν ἡγεῖσϑαι τουτωνὶ τῶν 
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-" 53 " Ἁ ν ΕΠ) ςς 3 ῳ 

πυλῶν εἶναι. τεϑνεῶτι γὰρ δὴ ξοικὰς. “5 ..«οὐ τε- 
τι ςς 5“ , "(ς Α ῆξος πᾷ 

ϑνεῶτι. . ἔφη οτεϑνηξομένῳ δε. καὶ ὁ Α΄πολλὼ 
νιος. .ςἀφυής.““ εἶπεν ..«ὦ Ζίαμι, πρὸς τὸν ϑάνατον 
εἶναί μοι φαίνῃ, καίτοι ξυνών μοι χρόνον, ἔκ μειρα- 

᾿ “ 4.5 ἢ ΠΟΎΣ ΄ , 
κίου φιλοσοφῶν, ἐγὼ δὲ ὥμην παρεσκευάσϑαι τέ σὲ 
πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν ἐν ἐμοὶ τακτικὴν εἰδέναι πᾶσαν. 
ὥσπερ γὰρ τοῖς μαχομένοις καὶ ὁπλιτεύουσιν οὐκ 
εὐψυχίας δεῖ μόνον. ἀλλὰ καὶ τάξεως ἑρμηνευούσης 
τοὺς καιροὺς τῆς μάχης, οὕτω καὶ τοῖς φιλοσοφοῦ- 
σιν ἐπιμελητέα τῶν καιρῶν, ἐν οἷς ἀποθανοῦνται, 

ς Ἀ »Ἤ ἃ -" Ἁ 2 , 2 

ὡς μὴ ἄτακτοι. μηδὲ ϑανατῶντες, ξὺν ἀρίστῃ ὃ 
αἱρέσει ἐς αὐτοὺς φέροιντο. ὅτι δὲ ἄριστά τε καὶ 

’ 3 

κατὰ τὸν προσήκοντα φιλοσοφίᾳ καιρὸν εἱλόμην ἀπο-- 
ϑνήσκειν. εἴ τις ἀποκτείνειν βούλοιτο, ἑτέροις τὲ 

ὃ »"Ἥ ΄ 3 

τὸ ἀπολελόγημαι σοῦ παρόντος, αὐτόν τε σὲ διδάσκων 
ΧΧΧΠ ἀπείρηκα. ἐπὶ τοσοῦτον μὲν δὴ ταῦτα, ἐπεὶ δὲ 

σχολὴ τῷ βασιλεῖ ἐγένετο τὰ ἐν ποσὶ διωσαμένῳ 
πάντα. ἐς λόγους ἀφικέσϑαι τῷ ἀνδρί, παρῆγον μὲν 
αὐτὸν ἐς τὰ βασίλεια οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν τοιούτων 

290 οὐ ξυγχωρήσαντες τῷ Ζάμιδι ἐπισπέσϑαι οἷ, ϑαλλοῦ 
} , Ε]) ς ᾿] ΒΩ Ὶ »ν 3 -»" 

δὲ στέφανον ἔχων ὁ βασιλεὺς ἄρτι μὲν τῇ Δϑηνᾷ 

τεϑυκὼς ἐτύγχανεν ἐν αὐλῇ ᾿Δἀδώνιδος, ἡ δὲ αὐλὴ 
ἀνθέων ἐτεϑήλει κήποις. οὖς ᾿ἀδώνιδι᾿ 4σσύριοι ποι-- 

- 3 , ’, 

οὔνται ὑπὲρ ὀργίων ὁμωροφέους αὐτοὺς φυτεύ- 
ὅ οντες. πρὸς δὲ τοῖς ἱεροῖς ὧν μετεστράφη καὶ ἐκ- 81 

Α ς ᾿ » 9» .« δ ’ςς 3 Ἔ 

πλαγεὶς ὑπὸ τοῦ εἴδους τοὺ ἀνδρὸς .. Δ λιανἕ,"" εἶπε 
δαίμονά μοι ἐπεσήγαγες.“ ἀλλ᾽ οὔτε ἐχπλαγεὶς ὃ 

᾿ λλ5. υ͵ὶλ κι ϑυόν Ὦ 

οι 

ΨΥ ΨΥ ΠΥ 

1 ΞΦ 

3 ΄ “ τ’ ᾿ 
Δπολλώνιος καϑαπτόμενός τε ὧν ἤκουσεν ..ἐγὼ δὲς“ Ἑ 
ἔφη ..τὴν ᾿4ϑηνᾶν μην ἐπιμεμελῆσϑαί σου. βασι- ξ 

80 λεῦ. τρόπον. ὃν καὶ τοῦ Ζιομήδους ποτὲ ἐν Τροίᾳ, 
τὴν γάρ τοι ἀχλύν. ὑφ᾽ ἧς οἱ ἄνϑρωποι χεῖρον βλέ- 
πουσιν. ἀφελοῦσα τῶν τοῦ Διομήδους ὀφϑαλμῶν 
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ἔδωκεν αὐτῷ ϑεούς τε διαγιγνώσκειν καὶ ἄνδρας. σὲ. 
δ᾽ οὔπω ἡ εἰ ϑεὸς ἐκάϑηρεν, ῶ βασιλεῦ, τὴν κάϑαρσιν 

ταύτην᾽ ῇ μὴν ἔδει γε, ὡς αὐτὴν τὴν ̓ ϑηνᾶν ὁρῴης 

ἄμεινον τούς τε ἄνδρας μὴ ἐς τὰ τῶν δαιμόνων εἴδη 

τάττοις.““ »σὺ δέ, εἶπεν ..ὦ φιλύσοφε, πότε τὴν ὅ 
ἀχλὺν ἐκαϑήρω ἐρύτηνς (ς »»πάλαι"" ἔφη »»κἀξ ὅτου 
φιλοσοφῶ.“ »2πῶς οὖν" εἶπε τοὺς ἐμοὺ πολεμιῶ- 
τάτους ἄνδρας ϑεοὺς ἐνόμισας .““ ..καὶ τίς“ ἔφη 
πρὸς Ἰάρχαν σοι πόλεμος ἢ πρὸς Φραώτην τοὺς 
ἸΙνδούς, οὗς ἐγὼ μόνους ἀνθρώπων ϑεούς τε ἡγοῦ- 
μαν καὶ ἀξέους τῆς ἐπωνυμίας ταύτης :““ «««ἡ ἄπαγε 
ἐς ̓ Ινδούς,"΄ εἶπεν ..ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ φιλτάτου σοι Νε- 
ρούα καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ τῆς αἰτίας λέγε." 
ἀπολογῶμαι ὑπὲρ αὐτοῦ“ ἔφη ..τι ἢ“ --- μὴ ἀπο- 
λογοῦ““ εἶπεν »ἀδικῶν γὰρ εἴληπται ᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 
αὐτὸς ἀδικεῖς ξυνειδὼς ἐκείνῳ τοιαῦτα. τοῦτό μὲ 
ἀναδίδασκε.““. εἰ, ἃ ξυνοιδα.“ ἔφη .«ἀκοῦσαι βού- 
λει, ἄκουε, τί γὰρ ἂν τἀληϑῆ κρύπτοιμι;““ ὁ μὲν δὴ 
βασιλεὺς ἀπορρήτων τε λαμπρῶν ἀκροάσασϑαι ᾧετο 
καὶ ἐς τὸ ξυντεῖνον τῆς ἀπωλείας τῶν ἀνδρῶν ἥκειν 
πάντα, ὃ δ᾽ ὡς μετέωρον αὐτὸν ὑπὸ τῆς δόξης ταύ- 
τῆς εἶδεν. ..ἐγὼ“’ ἔφη .. Νερούαν σωφρονέστατον ΧΧΧΙΠΙ 
3 ΄, 3 Α "- ΠΥ ΠῚ ΄ 
ἀνθρώπων οἶδα καὶ πραότατον καὶ σοὶ ἐπιτηδειότα- 

ἢ 97 Ἁ 3 ΄, 2 »" 3 “᾽ ι 
τον καὶ ἄρχοντα μὲν ἀγαϑόν. εὐλαβῆ δ᾽ οὕτῶ πρὸς 

10 

ι 146 

τῷ Ὁ 

Ε ’ ς κ κ ᾿ ’ - ἌΕΣ 

ὄγκον πραγμάτων. ὡς καὶ τὰς τιμὰς δεδιξεναι. οὗ δὲ 35 
᾽ 3 9 Ῥ, » ΜΗ ’, ᾿ ΕλννΣ Ἁ Ὄ 

ἄμῳ αὐτον. ουφον γαρ που λέγεις καὶ Ορφιτον. 

818 σώφρονες μὲν καὶ οἵδε οἱ ἄνδρες. ὁπόσα οἶδα. καὶ 
διαβεβλημένοι πρὸς πλοῦτον. νωϑροὶ δὲ πράττειν 
ς 7ὔ ᾿ ’ "Ὁ Ἥ Ρ] 

ὁπόσα ἔξεστι. νεώτερα δὲ οὔτ᾽ ἂν αὐτοὶ ΘΙΘΘΕΟΣ 
3 

ϑεῖεν οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ ἐνθυμηϑέντι ξυνάραιντο."“ ἄνοι-- 30 

δήσας ὃ ὁ βασιλεὺς ὑφ᾽ ὧν ἤκουσε συκοφάντην 

με οὖν““ εἶπεν ..ἐπ᾿ αὐτοῖς εἴληφας. ἵν᾽ οὖς ἐγὼ 
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μιαρωτάτους ἀνθρώπων καὶ τοῖς ἐμοῖς ἐπιπηδῶντας 
εὗρον. σὺ δ᾽. ὡς χρηστοί τέ εἰσι (λέγεις) καὶ νωϑροί; 
καὶ γὰρ ἂν κἀκείνους ἡγοῦμαι ὑπὲρ σοῦ ἐρωτωμέ-. 
νους μήϑ᾽ ὡς γόης εἶ, φάναι, μήϑ᾽ ὡς ἴτης μήϑ᾽ 

ὅ ὡς ἀλαξὼν μήϑ᾽ ὡς φιλοχρήματοβ μήϑ᾽ ὡς φρονῶν 

ὑπὲρ τοὺς νόμους. οὕτως, ὥ μιαραὶ κεφαλαί, κακῶς 
ξυντέταχϑε. ἐλέγξει δὲ ἡ κατηγορία πάντα᾽ καὶ γὰρ 
ὁπόσα ὀμώμοται ὑμῖν καὶ ὑπὲρ ὧν καὶ ὁπότε καὶ τί 
ϑύσασιν. οὐδὲν μεῖον οἶδα. ἢ εἰ παρετύγχανόν τε 

το καὶ ἐκοινώνουν.“ ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐκπλαγεὶς »αἱσ- 
χρόν, ἔφη »βασιλεῦ, χαὶ οὐκ ἐκ τῶν νόμων ἢ δι- 
κάξειν ὑπὲρ ὧν πέπεισαι ἢ πεπεῖσϑαι ὑπὲρ ὧν μὴ 

ἐδίκασας. εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει. ξυγχώρησον ἐνθένδε 
μοι τῆς ἀπολογίας ἄρξασϑαι᾽ κακῶς, ὦ βασιλεῦ, 

ι6 περὶ ἐμοῦ φρονεῖς, καὶ πλείω μὲ ἀδικεῖς ἢ ὁ συκο-. 
φάντης. ἃ γὰρ ἐκεῖνος διδάξειν ἔφη. σὺ πρὶν ἀκοῦ. 
σαι πέπεισαι.““ ..«τῆς μὲν ἀπολογίας“ εἶπεν ..ὁπό- ᾿ 
ϑεν βούλει, ἄρχου, ἐγὼ δὲ καὶ ἐς ὃ τι παύσομαι οἶδα 

ΧΧΧΙΝ χαὶ ὁπόϑεν ἤδη προσήκει ἄρξασθαι.“ ἄρχεται τὸ 
90 ἐνθένδε τῆς ἐς τὸν ἄνδρα ὕβρεως γενείων τε ἀπο 

κείρας αὐτὸν καὶ χαίτης ἔν τε τοῖς κακουργοτάτοις 
δήσας, ὁ δ᾽ ὑπὲρ μὲν τῆς κουρᾶς ..ἐλελήϑειν, ὦ βα- 
σιλεῦ.““ ἔφη »περὶ ταῖς ϑριξὶ ᾿ινδυνδυώις ὑπὲρ 
δὲ τῶν πεσμῶν »οδ μὲν γόητά μὲ ἡγῇ." ἀπλμι ρ"πῶς 

98 δήσεις; εἰ δὲ δήσεις, πον γόητα εἶναι φήσεις :““ «καὶ 
ἀνήσω γε οὐ πρότερον,“ εἶπεν ..ἢ ὕδωρ γενέσϑαι 
σε ἤ τι ϑηρίον ἢ δένδρον." »ταυτὶ μὲν! ἔφη 811 
οὐδ᾽ εἰ δυναίμην. γενοίμην ἄν, ὡς μὴ προδοίην 
ποτὲ τοὺς οὐδεμιᾷ δίκῃ κινδυνεύοντας, ὧν δ᾽, ὅσπερ 

80 εἰμί, πᾶσιν ὑποϑήσω ἐμαυτὸν οἷς ἂν περὶ τὸ σῶμα 
τουτὶ πράττῃς, ἔστ᾽ ἂν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν ἀπολογή- 
σωμαι.“ ὑπὲρ δὲ σοῦ“ εἶπε ..τίς ὁ ἀπολογησόμενος 

Ρυνυν υ  Υ Τδος ῊΝ 
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ἔσται; “" οχρόνος“' ἔφη ..καὶ ϑεῶν πνεῦμα καὶ σοφίας 
ἔρως. ἡ ξύνειμε."" 

Τὸν μὲν δὴ προάγωνα τῆς ἀπολογίας. ὃς [δὴ] ΧΧΧΥ͂ 
ἐγένετο αὐτῷ πρὸς «“1ομετιανὸν ἰδία. τοιόνδε δια- 
γράφει ὁ “ώμις, οἱ δὲ βασκάνως ταῦτα ξυνϑέντες 5 
ἀπολελογῆσϑαι μὲν αὐτόν φασι πρότερον. δεδέσϑαι 
ὃξ μετὰ ταῦτα, ὅτε δὴ κείρασθαι. καί τινα ἐπιστο-- 
λὴν ἀνέπλασαν ξυγκειμένην μὲν ἰωνικῶς, τὸ δὲ μῆ- 
κος ἄχαρι, ἐν ἧ βούλονται τὸν ᾿Ζ“πολλώνιον ἵχέτην 
τοῦ Δομετιανοῦ γίγνεσθαι παραιτούμενον ἑαυτὸν 
τῶν δεσμῶν. ᾿4πολλώνιος δὲ τὰς μὲν διαϑήκας τὰς 
ἑαυτοῦ τὸν ἸἸώνιον ἑρμηνεύει τρόπον. ἐπιστολῇ δὲ 
ἰαστὶ ξυγκειμένῃ οὔπω ᾿Απολλωνίου προσέτυχον, 
καίτοι ξυνειλοχὼς αὐτοῦ πλείστας, οὐδὲ μακρηγο- 
ρίαν πῶ τοῦ ἀνδρὸς ἐν ἐπιστολῇ εὗρον, βραχεῖαι γὰρ 
καὶ ἀπὸ σκυτάλης πᾶσαι. καὶ μὴν καὶ νικῶν τὴν 
αἰτίαν ἀπῆλθε τοῦ δικαστηρίου. καὶ πῶς ἄν ποτε 

ἐδέϑη μετὰ τὴν ἀφεῖσαν ψῆφον; ἀλλὰ μήπω τὰ ἐν 
τῷ δικαστηρίῳ᾽ ἔτι καὶ τὰ ἐπὶ τῇ κουρᾷ καὶ ἅττα 
διελέχϑη, λεγέσϑω πρότερον. ἄξια γὰρ σπουδάσαι" 

10 

20 
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δυοῖν γὰρ ἡμέραιν δεδεμένου τοῦ ἀνδρὸς ἀφικνεῖταί ΧΧΧΥΙ 
τις ἐς τὸ δεσμωτήριον τὸ προσελϑεῖν αὐτῷ ἐωνῆσϑαι 
φάσκων. ξύμβουλος δὲ σωτηρίας ἥκειν" ἣν μὲν δὴ 
Συρακούσιος οὗτος. “Ἰομετιανοῦ δὲ νοῦς τε καὶ 
γλῶττα, καϑεῖτο δ᾽ » ὥσπερ ὁ πρότερος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 95 

91 πιϑανωτέρων οὗτος. ὁ μὲν γὰρ πόρρωϑεν. ὁ δ᾽ ἐκ 

τῶν παρόντων ἑλὼν ..ὦ ϑεοί," “ ἔφη »τές ἂν φήϑη 
δεϑῆναι ᾿Ζπολλώνιον ;““. ὁ δήσας.“ εἶπεν «οὐ γὰρ 
ἄν, εἰ μὴ ὠήϑη. ἔδησε.“ τίς δ᾽ ἂν τὰς ἀμβροσίας 
ποτὲ ἀποτμηϑῆναι χαίτας :““.. ἐγὼ“ εἶπεν ..ὁ κομῶν." 
φέρεις δὲ πῶς ταῦτα; ““ ««ὥς γε εἰκὸς“ εἶπε, τὸν 
μήϑ᾽ ἑκουσίως μήτ᾽ ἀκουσίως ἐς αὐτὰ ἥκοντα.““.. τὸ 

ῬμϊΠοβέσαξαβ οᾶ. Καυξοσ. 19 
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- -“ ὡς 2 Ξ3 3 
δὲ σκέλος πῶς“ ἔφη »καρτερεῖ »οὐκ οἶδα," εἶπεν 
ὁ γὰρ ἘΠ πρὸς ἔγερδιξ ἐστί." »»καὶ μὴν. πρὸς τῷ 
ἀλγοῦντι"" ἔφη ..ὁ νοῦς.“ .«οὐ μὲν οὖν.“ εἶπε »»οῦς 
μὲν γὰρ ὅ γ᾽ ἐν ἀνδρὶ τοιῷδε ἢ οὐκ ἀλγήσει ἢ τὸ 

5 ἀλγοῦν παύσει.“ ..τί δὲ δὴ ἐνθυμεῖται ὁ νοῦς ;“" 
αὐτὸ“ εἶπε ..«τὸ μὴ ἐννοεῖν ταῦτα.“ πάλιν δ᾽ αὐὖ- 
τοῦ τὰς χαίτας ἀνακαλοῦντος καὶ περιάγοντος ἐς 
αὐτὰς τὸν λόγον, »ὥνησαι." ἔφη ο»εανίσπε, μὴ τῶν 
ἐν Τροίᾳ ποτὲ ᾿ἡχαιῶν εἷς γενόμενος . ὡς σφόδρα 

τὸ ἄν μοι δοχεῖς τὰς ᾿Δχιλλείους κόμας ὀλοφύρασϑαι 

Πατρόκλῳ τμηϑείσας. εἰ δὴ ἐτμήϑησαν. καὶ λειπο- 
ϑυμῆσαι δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐταῖς" ὃς γὰρ τὰς ἐμάς. ἐν αἷς 
πολιαί τε ἦσαν καὶ αὐχμός. ἐλεεῖν φάσκεις. τί οὐκ 
ἂν πρὸς ἐκείνας ἔπαϑες τὰς ἠσκημένας τε καὶ ξαν- 

ι ϑάς ,“ τῷ δὲ ἄρα ξὺν ἐπιβουλῇ ταῦτα ἐλέγετο. ἵν᾽ 
ὑπὲρ ὧν ἀλγεῖ μάϑοι, καὶ νὴ 4έα, εἰ λοιδορεῖται τῷ 
βασιλεῖ ὑπὲρ ὧν πέπονϑεν᾽ ἀνακοπεὶς δ᾽ ὑφ᾽ ὧ᾽ 
ἤκουσε ο"διαβέβλησαι.". ἔφη ηπρὸς τὸν βασιλἕα περὶ : 

πλειόνων. μάλιστα δ᾽ ὑπὲρ ὧν οἵ περὶ Νεφούαν ὡς 

φὸβρ ρου" τῶ των: σι, γὼ δν ρων 

ἣν 

0 ἀδικοῦντες φεύγουσιν. ἀφέκοντο μὲν γάρ τινὲς ἐς Ἷ 
αὐτὸν διαβολαὶ καὶ περὶ τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ λόγων, οἷ, 
ἀντιξόως τε αὐτῷ καὶ ἀπηχϑημένως εἶπας. κατα- 

" ἊΝ Ω 3 ᾿ Α ᾿ ΄ δ᾿ φρονεῖ δὲ τούυτῶν., ὡς φασιν. ἐπειδὴ πρὸς τὰ μείζω 816. 
παρώξυνται. καίτοι τοῦ κἀκεῖνα διαβάλλοντος ἀν- 

Ἅ : ν : Ἢ 
55. δρὸς ὑψοῦ προήκοντος τῆς δόξης.“ «οἷον ἔφης 

ϑ ᾿Ολυμπιονίκην εἴρηκας. εἰ δόξης φησὶν ἅπτεσϑαι δια- 
βολαῖς ἰσχύων. ξυνίημι δ΄. ὡς ἔστιν Εὐφράτης. ὃν 
ἐγὼ οἶδα πάντ᾽ ἐπ᾽ ἐμὲ πράττοντα. ἠδίκημαι δ᾽ ὑπ᾿ 
αὐτοῦ καὶ μείζω ἕτερα αἰσϑόμενος γάρ ποτὲ φοι- 

0 τήσειν μέλλοντα παρὰ τοὺς ἐν Αἰθιοπίᾳ Γυμνοὺς 
ἐς διαβολάς μου πρὸς αὐτοὺς κατέστη, καὶ εἰ μὴ τῆς 
ἐπιβουλῆς ξυνῆκα. τάχ᾽ ἂν ἀπῆλθον μηδ᾽ ἰδὼν τοὺς 

ἐγ}. 

τνμα ἜΝ 

ὧν 
τῷ 

΄ἦ 
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ἄνδρας.“ ϑαυμάσας οὖν ὁ Συρακούσιος τὸν λόγον 
"εἶτ᾽ ““ ἔφη .«.τοῦ διαβληϑῆναι βασιλεῖ μεῖζον ἡγῇ τὸ 
τοῖς Γυμνοῖς μὴ χρηστὸς ἂν ἐξ ὧν Εὐφράτης καϑίει 
δόξαι; ““ («νὴ 47.“ εἶπεν ..ἐκεῖ μὲν γὰρ μαϑησόμε- 

Ξ -» ς [χ {ς “- 

νος ἦα, ἐνταῦϑα δὲ ὑπὲρ διδασκαλίας ἥκω.“ «τῆς: 
ἤβ 6: δ πος ρον πήχη κι εἶπε ΣΑΣ τί" ἔφη ..διδασκούσης :““ ..τὸ εἶναί με΄" εἶπε .«καλὸν 

καγαϑόν. τουτὶ δὲ ὁ βασιλεὺς οὔπω οἶδεν.“ ..ἀλλ᾽ 
᾿" ξξ... 5 ν ν Ξ , , 2 
ἔστιν“ ἔφη ..τὰ σεαυτοῦ εὖ ϑέσϑαι διδαξαμένῳ αὐ- 

φ δ Ν " 2 - ὑκ , 3 «2 “«΄ ς ἢ τὸν. ἃ καὶ πρὶν ἐνταῦϑα ἥκειν λέξας οὐδ΄ ἂν ἐδέ- 
ϑης.“ ξυνιεὶς οὖν τοῦ Συρακουσίου ξυνελαύνοντος 

2 » -ὦἄ , , αὐτὸν ἐς τὸν ὅμοιον τῷ βασιλεῖ λόγον οἰομένου τε. 
ς 9 , ’ ΟΕ 

ὡς ἀπαγορεύων πρὸς τὰ δεσμὰ ψεύσεταί τι κατὰ 

τῶν ἀνδρῶν ..ὦ βέλτιστε.“ εἶπεν ..εἰ τἀληϑῆ πρὸς 
“ομετιανὸν εἰπὼν ἐδέϑην. τί πείσομαι μὴ ἀληϑεύ- 

3 ᾽ κ ᾿ 3 ᾿ ἥ κε -» ΕΣ 
σας; ἐκείνῳ μὲν γὰρ ταληϑὲς δοκεῖ δεσμῶν ἄξιον. 
ἐμοὶ δὲ τὸ ψεῦδος.“ ὁ μὲν δὴ Συρακούσιος ἀγα- ΧΧΧΥΠΙ 

ς ς » 

σϑεὶς αὐτὸν ὡς ὑπερφιλοσοφοῦντα. ταυτὶ γὰρ εἰπὼν 
᾽ -»" -" 

ἀπῆλϑεν. ἐχώρει ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου. ὁ δ᾽ ᾿Ζπολλώ- 
νιος ἰδὼν ἐς τὸν Δάμιν . ξυνίης““ ἔφη ..τοῦ Πύϑω- 
νος τούτου; ““. ξυνίημι μὲν“ εἶπε ὑποκαϑημένου τε 

ιν, ’ , τι ἢ ΄ ΄ ΄ Ἁ 

καὶ ὑπαγομένου δε. τί δ ὁ Πυϑῶν βουλεταί σοι καὶ 
Ὡτν, Ἃ - 5... ς ς τίς ὁ τοῦ ὀνόματος νοῦς. οὐκ οἶδα.“ ἐγένετο“, 

ἔφη ..Πύϑων ὁ Βυζάντιος ἀγαϑός. φασί, ῥήτωρ τὰ 
ξακὰ πείϑειν᾽ οὗτος ὑπὲρ Φιλίππου τοῦ Αμύντου 

΄ Ἁ Ἁ [χ 2 ς Α -“ ͵ 

πρεσβεύων παρὰ τοὺς Ελληνας ὑπὲρ τῆς δουλείας 
Αναν ν " »ὕ - ἼΤΩ 3, ΝΣ. 9 , 

αὐτῶν τοὺς μὲν ἄλλους εἴα. ἀλλ΄ ἐν ᾿4ϑηναίοις γὲ 
»" ἴω τς 3 αὐτοῖς. ὃτε δὴ μάλιστά γε ῥητορικῇ ἔρορωντο. ἀδι- 

81 χεῖσϑαί τε ὑπ᾽ αὐτῶν ἔφασκε τὸν Φίλιππον καὶ 
τ δεινὰ πράττειν ᾿Ζϑηναίους τὸ Ἑλληνικὸν ἐλευϑε- 

» 4ΦΔ ’ -" Ἁ ο, ΄- 

ροῦντας. ὁ Πύϑων ταῦτα (πολὺς) δέων, ὥς φασιν, 

ἀλλὰ Δημοσθένης ὁ Παιανιεὺς ἀντειπὼν ϑρασυνο- 
μένῳ μόνος, τὸ ἀνασχεῖν αὐτὸν τάττει ἐν τοῖς ἕαυ- 

10." 

οι 

1 

1 

ο, 
ῳ 

9 

ῦ 
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τοῦ ἄϑλοις. ἐγὼ. δὲ τὸ μὴ ὑπαχϑῆναι ἐς ἃ ἐδόκει 
τούτῳ οὐκ ἄν ποτε ἄϑλον ἐμαυτοῦ φαίην, Πύϑωνι 
δ᾽ αὐτὸν ταὐτὸν πράττειν ἔφην, ἐπειδὴ τυράννου τ 
μισϑωτὸς ἀφίκετο καὶ ἀτόπων ξύμβουλος.““ ; 

ΧΧΧΥΠῚ Διαλέγεσϑαι μὲν δὴ τὸν ᾿4πολλώνιον πλείω 
ο τοιαῦτα, ἑαυτὸν δὲ ὁ 4άμις ἀπορεῖν μὲν ὑπὲρ τῶν 
παρόντων φησί, λύσιν δὲ αὐτῶν ὁρᾶν οὐδεμίαν, 
πλὴν ὅσαι παρὸ τῶν ϑεῶν εὐξαμένοις τισὶ κἀκ πολλῷ 

Ἐ τὐττρῶν ἦλθον, ὀλίγον δὲ πρὸ μεσημβρίας »ὦ 

10 Τνανεῦ. φάναι, σφόδρα γὰρ δὴ χαίρειν αὐτὸν τῇ 

προσρήσει ..τί πεισόμεϑα;"““ ..5 γε ἐπάϑομεν,“ ἔφη 
’ 3.τς 9ἧς ἢ Ἔτι βί γρῦςς ϑιδιτ» τρς Ἢ 

«πέρα δ᾽ οὐδέν, οὐδὲ ἀποκτενεῖ ἡμᾶς οὐδείς... καὶ 

τίς“ εἶπεν ..οὕτως ἄτρωτος; λυϑήσῃ δὲ πότε; ““ ,.τὸ 
μὲν ἐπὶ τῷ δικάσαντι(" ἔφη ..«τήμερον, τὸ δὲ ἐπ᾽ 

15 ἐμοὶ ἄρτι.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐξήγαγε τὸ σκέλος τοῦ 
δεσμοῦ καὶ πρὸς τὸν Ζάμιν ἔφη .,ἐπίδειξιν πεποίη- 
μαΐί σοι τῆς ἐλευϑερίας τῆς ἐμαυτοῦ καὶ ϑάρρει."΄ 
τότε. πρῶτον ὁ Ζάμις φησὶν ἀκριβῶς ξυνεῖναι τῆς 
᾿“πολλωνίου φύσεως, ὅτι ϑεία τε εἴη καὶ κρείττων 

90 ἀνθρώπου, μὴ γὰρ ϑύσαντα, πῶς γὰρ ἐν δεσμωτη- 
ρίῳ; μηδ᾽ εὐξαμενόν τι, μηδὲ εἰπόντα καταγελάσαι 
τοῦ δεσμοῦ καὶ ἐναρμόσαντα αὖ τὸ σκέλος τὰ τοῦ 

ΧΧΧΙΧ ὃ ἐδεμένου πράττειν. οὗ δὲ εὐηϑέστεροι τῶν ἀνθρώ- 
πων ἐς τοὺς γόητας ἀναφέρουσι ταῦτα, πεπόνϑασι 

95 δ᾽ αὐτὸ ἐς πολλὰ τῶν ἀνθρωπείων" δδορήνι μὲν γὰρ 
αὐ(τῶν)τῆς (τέχνης) ἀϑληταί, δέονται δὲ ἀγωνισταὶ 318. 
πάντες διὰ τὸ νικᾶν γλίχεσϑαι, καὶ ξυλλαμβάνει μὲν 
αὐτοῖς ἐς τὴν νίκην οὐδέν, ἃ δὲ ἀπὸ τύχης νικῶσι, 
ταῦϑ' οἱ κακοδαίμονες αὑτοὺς ἀφελόμενοι λογίζον- 

80 ται τῇ τέχνῃ ταύτῃ. ἀπιστοῦσι δ᾽ αὐτῇ οὐδ᾽ οἵ ἡτ- 
τώμενοι σφῶν. ..εἰ γὰρ τὸ δεῖνα ἔϑυσα καὶ τὸ δεῖνα 
ἐθυμίασα, οὐκ ἂν διέφυγέ μὲ ἡ νίκη“ τοιαῦτα 

ΚΡ ΕΥΝ 
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819 πλείω τερατεύυονται καὶ ἀναγεγραφαταί τισιν. οἱ 
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λέγουσι καὶ τοιαῦτα οἴονται. φοιτᾷ δὲ καὶ ἐπὶ ϑύρας 
ἐμπόρων κατὰ ταὐτά. καὶ γὰρ δὴ κἀκείνους εὕροι- 
μὲν ἂν τὰ μὲν εὐτυχήματα τῆς ἐμπορίας λογιξομέ- 

νους τῷ γόητι, τὰ δὲ ἄτοπα τῇ αὑτῶν φειδοῖ καὶ τῷ 
μὴ ὁπόσα ἔδει ϑῦσαι. ἀνῆπται δὲ ἡ τέχνη τοὺς ἐρῶν- 
τας μάλιστα. νοσοῦντες γὰρ εὐπαράγωγον οὕτω νό- 
σον, ὡς καὶ γραιδίοις ὑπὲρ αὐτῆς διαλέγεσϑαι. ϑαυ- 
μαστόν. οἶμαι. οὐδὲν πράττουσι προσιόντες τοῖς 
σοφισταῖς τούτοις καὶ ἀκροώμενοι σφῶν τὰ τοιαῦτα. 
οἱ χεστόν τε αὐτοῖς φέρειν διδοῦσι καὶ λίϑους. τοὺς 
μὲν ἐκ τῶν τῆς γῆς ἀπορρήτων. τοὺς δὲ ἐκ σελήνης 
τε καὶ ἀστέρων ἀρώματά τε ὁπόσα ἡ ἸΙνδικὴ κηπεύει. 
χαὶ χρήματα μὲν αὐτοὺς λαμπρὰ ὑπὲρ τούτων πράτ- 
τονται. ξυνδρῶσι δὲ οὐδέν. ἣν μὲν γὰρ παϑόντων 
τι τῶν παιδικῶν πρὸς τοὺς ἐρῶντας ἢ δώροις ὑπα- 

χϑέντων “προβαίνῃ τὰ ἐρωτικά, ὑμνεῖται ἡ τέχνη ὡς 
ἱχανὴ πάντα, εἰ δ᾽ ἀποτυγχάνοι ἡ πεῖρα, ἐς τὸ ἐλ- 
λειφϑὲν ἡ ἀναφορά. μὴ γὰρ τὸ δεῖνα ϑυμιᾶσαι. μηδὲ 

- - - 5 
ϑῦσαι ἢ τῆξαι. τουτὶ δὲ μέγα εἶναι καὶ ἄπορον. οἱ 

᾿ Ξ- ΄, 3 « 
μὲν οὖν τρόποι. καϑ᾽ οὖς καὶ διοσημέας καὶ ἕτερα 

ἐγέλασαν πλατὺ ἐς τὴν τέχνην. ἐμοὶ δ᾽ ἀποπεφάνϑω 
ς Ξ ΄ 

μηδ᾽ ἐκείνοις ὁμιλεῖν τοὺς νέους. ἵνα μηδὲ παίζειν 
τὰ τοιαῦτα ἐϑθίζοιντο. ἀποχρῶσα ἡ ἐχτροπὴ τοῦ λό- 
γου τί γὰρ ἂν πλείω καϑαπτοίμην τοῦ πράγματος. 
τι Ἁ “4 , Ἁ , 

Ο καὶ φύσει διαβέβληται καὶ νόμῳ ; 
᾿Ενδειξαμένου δὲ τοῦ ᾿Δπολλωνίου τῷ 4ἀμιδι 

ἑαυτὸν καὶ πλείω διαλεχϑέντος. ἐπέστη τις περὶ με- 
σημβρίαν σημαίνων ἀπὸ γλώττης τοσαῦτα᾽ . ἀφίησί 
σὲ ὁ βασιλεύς. ᾿Δπολλώνιε. τούτων τῶν δεσμῶν : 
«ἰλιανοῦ ξυμβουλεύσαντος. τὸ δὲ ἐλευϑέριον δεσμω- 

3 » » 2 3... 5 ΠΡ τ ἶ τ᾿ 
τήριον ξυγχωρεῖ οἰκεῖν. ἔστ᾽ ἂν ἢ ἡ ἀπολογία. ἐς 

15 

80 149 

25 

ΧΙ, 
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ἡμέραν δὲ ἴσως ἀπολογήσῃ πέμπτην.“ ..τίς οὖν“ 
ἔφη ..ὁ μετασκευάσων μὲ ἐνθένδε,“ ..ἐγώ.“" εἶπε 

Ἀι.ὦ ςς " ΄ ϑι, «Ἅ 5.5 τε , 

καὶ ἕπου. καὶ ἰδόντες αὑτὸν οὗ ἐν τῷ ἐλευϑερίῳ 
ς » δεσμωτηρίῳ περιέβαλλον πάντες. ὡς οὐδ᾽ οἰηϑεῖσιν 

5 αὐτοῖς ἐπανήκοντα. ὃν γὰρ δὴ πόϑον ἴσχουσι πα- 
τρὸς παῖδες ἐς νουϑετήσεις καϑισταμένου σφίσιν 

ἡδείας τε καὶ ξυμμέτρους ἢ τὰ ἐφ᾽ ἡλικίας ἀφερμη- 
νεύοντος, τὸν αὐτὸν κἀκεῖνοι τοῦ ᾿Ζπολλωνίου εἶχον 
χαὶ ὡμολόγουν ταῦτα. ὁ δ᾽ οὐκ ἐπαύετο ἀεί τι ξυμ- 

10 βουλεύων. 
ΧΙ 

15 

209 

Καλέσας δὲ τῆς ὑστεραίας τὸν Ζάμιν ..ἐμοὶ μὲν“΄ 
Ξ κ Ξ- ) ς 
ἔφη ..τα τῆς ἀπολογίας ἐς τὴν προειρημένην ἡμέραν 
ἔσται, σὺ δὲ τὴν ἐπὶ Ζικαιαρχέας βάδιξε, λῷον γὰρ 

ῳ “ι - ΄ 
πεζῇ ἰέναι, κἂν προσείπῃς Ζ4ημήτριον, στρέφου περὶ 
τὴν ϑάλατταν, ἐν ἡ ἐστιν ἡ Καλυψοῦς νῆσος ἐπι- 

΄ Ἐς » " ΄ φανέντα γάρ με ἐκεῖ ὄψει.“ οῳζῶντα" ἔφη ὁ Ζ΄μις 
ἢ τί; 5 γελάσας δὲ ὃ ᾿Δἡπολλώνιος «ὧς μὲν ἐγὼ 
οἶμαι; ξῶντα.“ εἶπεν ,«ὡς δὲ σὺ οἴει, ἀναβεβιωκότα."“΄ 
τ νος τὰ Β " " »ΑΣΩΣ , ὁ μὲν δὴ ἀπελϑεῖν φησιν ἄκων καὶ μήτ᾽ ἀπογιγνώ- 

ς 3 

σκων ὡς ἀπολουμένου μήτ᾽ εὔελπις ὡς οὐκ ἀπο- 
λεῖται. καὶ τριταῖος μὲν ἐλϑεῖν ἐς “Ζικαιαρχίαν, 820 
2 -Ὕ » - ἰν 

ἀκοῦσαι δὲ καὶ περὶ τοῦ χειμῶνος, ὃς περὶ τὰς ἡμέ- 
ρας ἐκείνας ἐγένετο, ὅτι πνεῦμα ὕπομβρον καταῤῥα- 

-»" ΄ κ -»" »" 

γὲν τῆς ϑαλάσσης τὰς μὲν κατέδυσε τῶν νεῶν, αἵ 
25 ἐκεῖσε ἔπλεον, τὰς δὲ ἐς Σικελέαν τε καὶ τὸν πορ- 

ΧΙ 

ϑμὸν ἀπεώσατο, καὶ ξυνεῖναι τότε ὑπὲρ ὅτου ἐκέ- 
λευσεν αὐτὸν πεζῇ κομίξεσϑαι. 

Τὰ ἐπὶ τούτοις ἀναγράφει 4άμις ἐξ ὧν ᾿᾽4πολ- 
λωνίου φησὶν ἀκηκοέναι πρὸς 4ημήτριόν τε καὶ πρὸς 

2 ΄ ΄ 

80 αὐτὸν εἰπόντος. μειράκιον μὲν γὰρ ἐκ Μεσσήνης 
τῆς ἐν ᾿ἀρκαδίοα περίβλεπτον ὥρᾳ ἀφικέσϑαι ἐς τὴν 
ε , πα ᾽ 3 ν» Ἁ , Ἁ Α Ρώμην, ἑρὰν δ᾽ αὐτοῦ πολλοὺς μέν. ΖΙομετιανον δὲ 

᾿ 
᾿ 
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παρὰ πάντας. τοὺς δ᾽ οὕτως ἐρᾶν. ὡς μηδὲ τὸ ἀν- 
τερᾶν ἐκείνῳ δεδιέναι. ἀλλ᾽ ἐσωφρόνει τὸ μειράκιον 
καὶ ἐφείδετο τῆς ἑαυτοῦ ὥρας. εἰ μὲν δὴ χουσοῦ 
κατεφρόνησεν. ἢ “χφημάτων ἢ ἵππων ἢ τοιῶνδε δε- 
λεασμάτων, οἷς ὑπάγονται τὰ παιδικὰ ἔνιοι, μὴ ἐπαι- 
νῶμεν, χρὴ γὰρ οὕτω παρεσκευάσϑαι τὸν ἄνδρα, ὁ 
δὲ μειζόνων ἀξιωθεὶς ἂν ἢ ὁμοῦ πάντες. οὗς ὀφϑαλ- 
μοὶ βασιλέων ἐσπάσαντο. οὐκ ἠξίου ἕαυτὸν ὧν 
ἠξιοῦτο. ἐδέϑη τοίνυν. τουτὶ γὰρ τῷ ἐραστῇ ἔδοξε. 
καὶ προσελθὼν τῷ ᾿Ζπολλωνίῳ. βουλομένῳ μέν τι 
λέγειν ἐῴκει, αἰδῶ δὲ ξύμβουλον σιωπῆς ἔχων οὔπω 
ἐθάρρει᾽ ξυνεὶς οὖν ὁ ᾿Δἀπολλώνιος ..σὺ μὲν οὐδ᾽ 
ἡλικίαν πω τοῦ ἀδικεῖν ἄγων καϑεῖρξαι,““ ἔφη ..«καϑ- 
ἅπερ ἡμεῖς οἱ δεινοί.“ .. καὶ ἀποϑανοῦμαί γε." εἶπε 
τὸ γὰρ σωφρονεῖν ϑανάτου τιμῶνται οἵ ἐφ᾽ ἡμῶν 
νόμοι.“ ..καὶ οἵ ἐπὶ Θησέως.“ εἶπε ..τὸν γὰρ Ἱππό- 
λυτον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἀπώλλυ ὁ πατὴρ αὐτός." 
χάμξ'ς εἶπεν ..ὃ πατὴρ ἀπολώλεκεν. ὄντα γάρ μὲ 
᾿Δρκάδα ἐκ Μεσσήνης οὐ τὰ Ἑλλήνων ἐπαίδευσεν. 

821 ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα ἔστειλε μαϑησόμενον ἤϑη νομικά, καί 
μὲ ὑπὲρ τούτων ἤκοντα ὁ βασιλεὺς κακῶς εἶδεν." 
ς εο᾽τ ὦ 3 Ρ τι ἢ ἀεσοξ ςς τσ 
ὁ δ᾽ ὥσπερ οὐ ξυνιείς. ὃ λέγει. ..εἰπέ μοι.“ ἔφη 
“μειράκιον. μὴ γλαυκὸν ἡγεῖταί σε ὁ βασιλεὺς καίτοι 
μελανόφϑαλμον, ὡς ὁρῶ. ὄντα. ἢ στρεβλὸν τὴν ῥῖνα 
καίτοι τετραγώνως ἔχοντα. καϑάπερ τῶν ἑρμῶν οἵ 

γεγυμνασμένοι. ἢ τὴν κόμην ἕτερόν τι παρ᾽ ὃ ἐστιν ; 
ἔστι δ᾽. οἶμαι. ἡλιῶσά τε καὶ ὑποφαίνουσα. καὶ μὴν 
καὶ τὸ στόμα οὕτω ξύμμετρον. ὡς καὶ σιωπῇ πρέ- 
πεν καὶ λόγῳ. δέρη τε οὕτως ἐλευϑέρα καὶ φρο- 
νοῦσα. τί οὖν ἕτερον τούτων ὁ βασιλεὺς ἡγήσεταί 
σε, ἐπειδὴ κακῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγεις ὀφθῆναι" ««αὐτό 
μὲ τοῦτο ἀπολώλεκεν. ὑπαχϑεὶς γάρ μου ἐρᾶν οὐ 

[2 
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φείδεται ὧν ἐπαινεῖ. ἀλλ᾽ αἰσχύνειν διανοεῖταί με, 
ὥσπερ οἱ τῶν γυναικῶν ἐρῶντες.“ ἀγασϑεὶς δ᾽ αὐ- 

᾿ ΒΑ 9 , Ν ᾿ Ψ [χὴ ς ἢ 

τὸν ὁ ᾿Δπολλῶνιος τὸ μὲν ξυγκαϑεύδειν ὁ τι ἡγοῖτο 

καὶ εἰ αἰσχρὸν τοῦτο ἢ μή, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἐρω- 
 τημάτων παρῆκεν. ἐπειδήπερ ἐρυϑριῶντα ἑώρα τὸν 

ν 2 

᾿ἀρχάδα καὶ κεχοσμημένως φϑεγγόμενον., ἤρετο ὃ 
ΦἘν Ἃ τ ζ , , ἈΡΤῸΝ ,΄ , ςς 

αὐτὸν ὦδε᾽ ..κέκτησαί τινας ἐν Δρκαδίᾳ δούλους; 
νῇ ΡΝ ἌΘ ἐς 2 ΄ (ς “ 5, ,(ς εἶπ νὴ 44.“ ἔφη ..πολλούς γε.“ (τούτων οὐν“΄ εἶπε 

ς » ’ ζ ΄ ζ ᾿ ’ » 

τίνα ἡγῇ σεαυτόν; ,ὄνγε,“΄ ἔφη ..οἱ νόμοι, δεσπό- 
Ἁ 3. » » ᾽ 5 

τὸ τῆς γὰρ αὐτῶν εἰμι. οὁδδεσποτῶν δ᾽.“ εἶπεν ««ὐπη- 
κόους εἶναι δούλους χρὴ ἢ ἀπαξιοῦν, ἃ δοκεῖ τοῖς 

τοῦ σώματος κυρίοις ;““ ὁ δ᾽ ἐνθυμηϑεὶς ἐς οἵαν 

ἀπόκρισιν περιάγοιτο .«ἡ μὲν τῶν τυράννων ἰσχὺς“ 
3, ς ΄ 3 

ἔφη «ὡς ἄμαχός τε καὶ χαλεπή. οἶδα. δι᾿ αὐτὸ γάρ 
-" . ΄ -" 2 

τὸ που καὶ δεσπόξειν τῶν ἐλευϑέρων βούλονται, τοῦ ὃ 
ἐμοῦ σώματος ἐγὼ δεσπότης καὶ φυλάξω αὐτὸ ἄσυ- 
λον. πῶς; εἶπε »πρὸς ἐραστὴν γὰρ ὁ λόγος 
κωμάζοντα μετὰ ξίφους ἐπὶ τὴν σὴν ὥραν.“ .«τὸν 

ὡὡὡμμμμμωμμμἑμμἑμμμ ἋΣ 

τράχηλον" ἔφη «ὑποσχὼν μᾶλλον, ἐκείνου γὰρ δεῖ 3232 
90 τῷ ξίφει.“ ἐπαινέσας δὲ αὐτὸν ὁ ̓ Δπολλώνιος ..49- 

κάδα σε ἔφη ὁρῶ.“ καὶ μὴν τοῦ μειρακίου τούτου 
καὶ ἐν ἐπιστολῇ μέμνηται καὶ διαγράφει αὐτὸ πολλῷ 
ἥδιον ἢ ἐγὼ ἐνταῦϑα σωφροσύνης τε ἐπαινῶν πρὸς 
ὃν γράφει φησὶ τὸ μειράκιον τοῦτο μηδ᾽ ἀποθανεῖν 

0 ὑπὸ τοῦ τυράννου. ϑαυμασϑὲν δὲ τῆς δώμης ἐπὶ 
“Μαλέαν πλεῦσαι ξηλωτὸν τοῖς ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ μᾶλλον ἢ 
οἵ τὰς τῶν μαστίγων καρτερήσεις παρὰ “ακεδαιμο- 
νίοις νικῶντες. 

Θ΄. 
"» 2 Ἁ ’ 9 ’ » 3 

Ἰωμεν ἐς τὸ δικαστήριον ἀκροασόμενοι τοῦ ἀν- 
Α - 

ὃ0ὺ δρὸς ἀπολογουμένου ὑπὲρ τῆς αἰτίας. ἡλίου γὰρ 
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3 ΝΣ. Ὁ δ 2 » » 3 , [8 .5..} ὅδ Ψ 
ἐπιτολαὶ ἤδη καὶ ἀνεῖται τοῖς ἐλλογίμοις ἡ ἐς αὐτὸ 

πάροδος, τὸν βασιλέα τε οἱ ξυνδιαιτώμενοί φασι μηδὲ 
σίτου ἅψασϑαι, διορῶντα, οἶμαι, τὰ ἐν τῇ δίκῃ" καὶ 
γάρ τι καὶ βιβλίον πρόχειρον ἔχειν αὐτὸν τὰ μὲν ξὺν 
ὀργῇ. τὰ δὲ ἧττον. ἀνατυποῦσϑαι δὲ χρὴ οἷον ἀχϑό- 
μενον τοῖς νόμοις, ἐπειδὴ εὗρον δικαστήρια. ἐντευ- 
ξόμεϑα δὲ καὶ τῷ ἀνδρὶ διαλέξεσϑαι ἡγουμένῳ μᾶλ- 
λον ἢ δραμεῖσϑαί τινα ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγῶνα. τουτὶ 
δ᾽ ἂν τεκμηραίμεϑα τοῖς γὲ πρὸ τοῦ δικαστηρίου" 
προϊὼν γὰρ ἤρετο τὸν γραμματέα, ὑφ᾽ οὗ ἤγετο, οἷ 
βαδίξζοιεν, τοῦ δὲ ἐς τὸ δικαστήριον ἡγεῖσϑαι αὐτῷ 
φήσαντος ..δικάσομαι(" ἔφη .-πρὸς τένα ;““ «πρός γε 
τὸν σεαυτοῦ“ εἶπε ««κατήγορον. δικάσει δὲ ὁ βασι- 

828 λεύς.“ἦ ..ἐμοὶ δὲ’ ἔφη ..καὶ τῷ βασιλεῖ τίς ὁ δικά- 
3 » 

σων; δείξω γὰρ αὐτὸν φιλοσοφίαν ἀδικοῦντα."“5 ..καὶ 
τίς“ εἶπε .. βασιλεῖ φιλοσοφίας λόγος. κἂν ἀδικῶν 

, ’ ςς 3 Ἁ , δ ἐς ᾿ 

ταυτὴην τυχῃ; ..ἄλλα φιλοσοφίᾳ πολυς" ἔφη ..βα- 
9 ΄ 

σιλέως, ἵν ἐπιτηδείως ἄρχῃ.“ ἐπαινέσας δὲ ὁ γραμ- 
ματεύς. καὶ γὰρ δὴ καὶ μετρίως διέκειτο πρὸς τὸν 
2 ΄ ς ᾿" ν 2 , , ὶςς Δπολλωνιον., ὡς καὶ χαταρχᾶς ἐδείκνυ, .«πόσῳ δὲ 

εἶπε .. τὸν λόγον διαμετρήσεις ὕδατι; τουτὶ γάρ με 
» ξ ς - 

χρὴ πρὸ τῆς δίκης εἰδέναι.“ . εἰ μὲν ὁπόσα“ ἔφη 
3 “ϑ πν " 

»ἀπαιτεῖ ἡ δίκη, ξυγχωρεῖ μοι λέγειν. οὐκ ἂν φϑά- 
3 ς 

νοι διαμετρηϑεὶς οὐδὲ ὁ Θύμβρις. εἰ δὲ ὁπόσα ἐρή- 
σεται, μέτρον τοῦ ἀποχρινομένου ὁ ἐρωτῶν.““..ἐναν- 
τίας““ εἶπεν . «ἀρετὰς ἐπήσκησας βραχυλογεῖν τε καὶ 
μακρηγορεῖν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν φάσκων.“ .«οὐκ ἔναν - 

, ({ς “ 3 3 ς ΄, ᾿ ς Ἁ ’ ᾿ Ἁ 

τίας. ἔφη ..Δλλ΄ ὁμοίας" ὁ γὰρ ϑατερον ἵκανος 
3φ«ν Ἃ , , ν , ἈΞ 5 οὐδὲν ἂν ϑατέρου λείποιτο. καὶ ξυμμετρία δὲ ἀμ- 

φοῖν ξυγκειμένη τρίτη μὲν οὐκ ἂν φαίην. πρώτη δ᾽ 
κ᾽ » 

ἂν εἴη ἀρετὴ λόγου. ἐγὼ δὲ καὶ τὸ σιωπᾶν ἐν δικα- 
στηρίῳ τετάρτην ἀρετὴν οἶδα.“ ..ἀνόνητόν γεΐ εἶπε 

οι 

- 0 
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οὡσεαυτῷ καὶ παντὶ τῷ κινδυνεύειν μέλλοντι.“ «καὶ 
ν Η ΄ ες ἣν δὲν 5 ἸΑ χο , ᾿» 

μὴν καὶ Σωκράτην“ ἔφη ..τὸν ᾿4ϑηναῖον μέγα ὥνη- 
εν. ὅτε ἔφυγε τὴν γραφήν.“ ..καὶ πῶς ὥνησεν“ 
ΕΞ 3 

εἶπε «τόν. ἐπειδὴ ἐσιώπα, ἀποϑανόντα:““.,οὐκ ἀπέ- 
ϑανεν,“ ἔφη ..4ϑηναῖοι δὲ ᾧοντο.““ ὧδε μὲν παρ- 

΄ Α Α 9 - ῇ 

ἑσκεύαστο πρὸς τὰ ἔκ τοῦ τυράννου πάντα, προ- 
ἑστῶτι δ᾽ αὐτῷ τοῦ οὐρονο ον προσελθὼν ἐΡερῦο 
γραμματεὺς Ὁ τ  ϑ ς θος ἔφη ]υμνὸς ἔσελϑε."" 

»λουσόμεϑα οὖν“ εἶπεν ..ἢ δικασόμεϑα Ὁ“ οὐχ 
ὑπὲρ ἐσθῆτος“ ἔφη..ταῦτα προείρηται, ἀλλ᾽ ἀπαγο- 

ρεύει σοι ὁ βασιλεὺς μήτε περίαπτον μήτε βιβλίον 
ἤτ᾽ ἄλλο γραμματεῖον ὅλως μηδὲν ἐσφέρειν ἐν- 

ταῦϑα."" μηδὲ ΘΗΝ, εἶπεν ..ἐπὶ τοὺς ἀνοήτως 

αὐτὸν ταῦτα πείϑοντας :““ «ἀναβοήσας δὲ ὃ κατήγο- : ἐ : τ 
15 ρος΄΄ ὦ βασιλεῦ, ..πληγὰς“ ἔφη ..ἀπειλεῖ μοι ὁ γόης, 334 
ἐγὼ γάρ σε ταυτὶ πέπεικα.““ «οὐκοῦν εἶπε ..σὺ 

». ΄ κι ᾿ Ἂν μα ἊΝ , ΄, ᾿ , 
μᾶλλον γοης. ἃ γὰρ μὴ ἐγὼ πέπεικα πῶ τον βασδιλξα, 

ὡς οὐκ εἰμί. σὺ φὴς αὐτὸν ὡς εἴην πεπεικέναι."" 
παρῆν δὲ τῶ κατηγόρῳ λοιδορουμένῳ ταῦτα καὶ 

» ᾽ ΄ τ 9 Ξ , κι ἔ ᾽ , 2 

Ξοτῶν Πυφράτου τις ἀπελευϑέρων. ον ἐλέγετο Εύ- 
, Ὰ »-» ᾽ 3 ΄ὕ, ὦ ΡΟΝ ΄ 

φρατῆς ἄγγελον τῶν ἐν Ιωνέα τοῦ ᾿Ζπολλωνίου 
“ ς » - Γ 

διαλέξεων στεῖλαι ὁμοῦ χρήμασιν, ἃ τῷ κατηγόρῳ 
΄ 

ἐπεδοϑη. 

Τοιαῦτα ἠκροβολίσαντο πρὸ τῆς δίκης. τὰ δὲ ἐν 
8 αὐτῇ κεχύσμητο μὲν τὸ δικαστήριον ὥσπερ ἐπὶ 

ξυνουσίᾳ πανηγυρικοῦ λόγου. μετεῖχον δὲ αὐτῆς οἵ 
ἐπίδηλοι πάντες ἀγῶνα ποιουμένου τοῦ βασιλέως 
ὅτι ἐν πλείστοις ἑλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδρῶν 
αἰτίᾳ. ὁ δ᾽ οὕτω τι ὑπερεώρα τοῦ βασιλέως. ὡς 

, 3 » ΄ 

80 (ηδὲ ἐς αὐτὸν βλέπειν, ἐπηρεάσαντος δὲ τοῦ κατηγό- 
ρου τὴν ὑπεροψίαν καὶ κελεύσαντος ὁρᾶν αὐτὸν ἐς 

᾿ ς ΄ 9 , Ἷ 3 ’ ΣΝ , 

τον ἀπαντῶν ἀνϑρωώπων ϑεὸν. ἀνεσχεν ὁ ““πολλῶώνιος 

σι 

1 [---} 
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Α ᾽ Ἁ 3 Ν- » ΕῚ ΄ Ἀ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐς τὸν ὀὁροφον ἐνδεικνύμενος μὲν 
Ἁ 5» Ἁ ͵ὕ [ «Ὁ -»" ᾿Ὶ ι ἢ 3 - , 

τὸ ἐς τὸν Δία ὁρᾶν. τὸν δὲ ἀσεβῶς κολακευϑέντα 
Ξ - ς 

χακίω τοῦ κυλακεύσαντος ἡγούμενος. ἐβόα καὶ τοι- 
αὔτα ὁ κατήγορος ..ἤδη μέτρει. βασιλεῦ. ὕδωρ. εἰ 
γὰρ ξυγχωρήσεις αὐτῷ μῆκος λόγων. ἀπάγξει ἡμᾶς. 
,᾿ , " ’ ᾿π , Ἁ ἔστι δέ μοι καὶ βιβλίον τοῦτο ξυγγεγραμμένον τὰς 

’ ς Ἁ τ Ἁ ’ 3 ΄ 3 ᾿, Ἁ 

αἰτίας. ὑπὲρ ὧν χρὴ λέγειν αὐτὸν. ἀπολογείσϑω δὲ 

κατὰ μέαν." ὁ δ᾽. ὡς ἄριστα ξυμβουλεύσαντος ἐπαι- 
νέσας ἐχέλευσε τὸν ἄνδρα κατὰ τὴν τοῦ συκοφάν- 
του ξυμβουλίαν ἀπολογεῖσϑαι. τὰς μὲν ἄλλας παρελ- 
ϑὼν αἰτίας. ὡς οὐκ ἀξίας καταστῆσαί τινα ἐς λόγον, 
ς ,ὔ , τι 3 ’ κ ’ 

ὑπὲρ τεττάρων δὲ. ἃς ἀπόρους τὲ καὶ δυσαποχρίέ- 

τους ὥετο, ὧδε ἐρωτήσας᾽ ..τέ γὰρ μαϑών." ἔφη 
Ψ. λλώ ᾿ τῇ 3 ᾿ " “ δ δ Ὺῇή λλ᾽ 

.. Δπολλώνιε. οὐ τὴν αὐτὴν ἔχεις ἅπασι στολήν. ἅ 
,ὕ ΄’ ζ Ξ ς 

ἰδίαν τε καὶ ἐξαίρετον ς΄" οὔτι με΄’ εἶπεν ..«ἡ τρέ- 
-"- - Ἵ 2 3 

25 φουσα γῆ καὶ ἀμφιέννυσι. ξῷα δὲ ἄϑλια οὐκ ἔνο- 
“ ςς ΄ ,᾿ » μ Δ ῶν ΄ 

χλῶ.“ πάλιν ἤρετο ..τοῦ χάριν οὗ ἄνϑρωποι ϑεὸν 
σε ὀνομάξουσιν :““..ὅτι πᾶς“ εἶπεν .«ἄνϑρωπος ἀγα- 
ϑὸς νομιξόμενος ϑεοῦ ἐπωνυμίᾳ τιμᾶται.“ ὁ λόγος 
οὗτος ὁπόϑεν ἐφιλοσοφήϑη τῷ ἀνδρί. δεδήλωκα ἐν 

“55 » ΄ , “ ΒΕ ΑΑ πρλθ Θ, , 
τοῖς Ινδῶν λόγοις. τρίτον ἤρετο ὑπὲρ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ 
λοιμοῦ ..πόϑεν γὰρ“ ἔφη ὁρμώμενος ἢ τῷ ξυμβαλ- 
λόμενος προεῖπας τῇ Ἐφέσῳ νοσήσειν αὐτούς .“" 
..«λεπτοτέραᾳ.““ εἶπεν ..ὦ βασιλεῦ. διαίτῃ χρώμενος 
πρῶτος τοῦ δεινοῦ ἠσθόμην᾽ εἰ δὲ βούλει. λέγω καὶ 

λοιμῶν αἰτίας.““ ὁ δ΄. οἶμαι. δείσας μὴ τὴν ἀδικίαν 
᾿ ᾿ ΄ ς τ 

καὶ τοὺς μὴ καϑαροὺς γάμους καὶ ὁποῖα οὐκ εὐλὸ- 

γῶως ἔπραττεν. ἐπιγράψῃ ταῖς τοιαύταις νόσοις .«οὐ 
δέομαι“ ἔφη ..τοιᾶσδε ἀποκρίσεως.“ ἐπεὶ δὲ τὴν 

“ 3 

τετάρτην ἐρώτησιν ἐπέφερεν ἐς τοὺς ἄνδρας. οὐκ ὃ 
εὐθὺς ὥρμησεν. ἀλλὰ πολὺν μὲν χθόνον διαλιπών, 
πολλὰ δὲ ἐνθυμηϑείς. ἰλιγγιῶντι δὲ ὅμοιος ἠρώτησεν 

ων 

20 
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οὐ κατὰ τὴν ἁπάντων δόξαν" οἵ μὲν γὰρ ᾧοντο 
αὐτὸν ἐχκπηδήσαντα τοῦ πλάσματος μήτε τῆς προσ- 
ηγορίας ἀφέξεσϑαι τῶν ἀνδρῶν. σχέτλιά τε ὑπὲρ 
τῆς ϑυσίας βοήσεσϑαι, ὁ δὲ οὐχ ὧδε, ἀλλ᾽ ὑφέρπων 
τὴν ἐρώτησιν ..εἰπέ μοι’ ἔφη ..προελϑὼν τῆς οἰκίας 
τῇ δεῖνι ἡμέρᾳ καὶ ἐς ἀγρὸν πορευϑεὶς τένι ἐϑύσω 
τὸν παῖδα; ““ καὶ ὁ ̓ 4πολλώνιος ὥσπερ μειρακίῳ ἐπι- 
πλήττων »Ξὐφήμει,"' ἔφη »οδὐ μὲν γὰρ πρφοῆλϑον τῆς 
οἰκίας, ἐγενόμην ἐν ἀγρῶ, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἔϑυσα, 
εἰ δὲ ἔϑυσα. καὶ ἔφαγον. λεγόντων δὲ αὐτὰ οἱ πί- 
στεὼς ἄξιοι.“ τοιαῦτα τοῦ ἀνδρὸς εἰπόντος καὶ ἐπαί- 
νου ἀρϑέντος μείζονος ἢ βασίλειον ξυγχωρεῖ δικα- 
στήριον, ξυμμαρτυρεῖν αὐτῷ νομίσας ὁ βασιλεὺς 3836 

τοὺς παρόντας καὶ παϑῶν τι πρὸς τὰς ἀποκρίσεις, 
ς “- 5 3 ᾿ 53 5 ἐπειδὴ ἔρρωντό τε καὶ νοῦν εἶχον .«ἀφέημέ σε εἶπε 

»τῶν ἐγκλημάτων, περιμενεῖς δέ, ἔστ᾽ ἂν ἰδίᾳ ξυγγε- 
νώμεϑα.““ ὁ δὲ ἐπιρρώσας ἑαυτὸν ..σοὶ μὲν χάρις, 
ὦ βασιλεῦ.“ ἔφη ..διὰ δὲ τοὺς ἀλιτηρίους τούτους 
ἀπολώλασι μὲν αἵ πόλεις, πλήρεις δ᾽ αἱ νῆσοι φυ- 
γάδων. ἡ δὲ ἤπειρος οἰμωγῆς. τὰ δὲ στρατεύματα 
δειλέας, ἡ δὲ ξύγκλητος ὑπονοίας. δός, εἰ βούλοιο, 
κἀμοὶ τόπον, εἰ δὲ μή, πέμπε τὸν ληψόμενον μου τὸ 
σῶμα, τὴν γὰρ ψυχὴν ἀδύνατον᾽ μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ 
ἂν τὸ σῶμα τοὐμὸν λάβοις. 

οὐ γάρ μὲ κτενέεις, ἐπεὶ οὔτοι μόρσιμός εἶμι. 

καὶ εἰπὼν ταῦτα ἠφανίσϑη τοῦ δικαστηρίου, τὸν 
τε παρόντα καιρὸν εὖ τιϑέμενος ὑπὲρ ὧν οὐδ᾽ ἁπλῶς 
ὁ τύραννος, ἀλλὰ καὶ ἐκ περιουσίας ἐρωτήσων δῆλος 

ἦν -"- ἐμεγαλοφρονεῖτο γάρ που τῷ μὴ ἀπεκτονέναι 
αὐτὸν --- τοῦ τε μὴ ἐς τὰ τοιαῦτα ὑπαχϑῆναι προ- 
ορῶν. τυχεῖν δ᾽ αὖ τούτου ἄριστα ἡγεῖτο, εἰ μὴ 
ἀγνοοῖτο τῆς φύσεως. ἀλλὰ γιγνώσκοιτο. ὡς ἔχοι τοῦ 
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μὴ ἄν ποτε ἁλῶναι ἄκων. καὶ γὰρ τὸ δέος τὸ περὶ 
τοῖς ἀνδράσιν εὖ ἤδη αὐτῷ εἶχεν, ὑπὲρ ὧν γὰρ μηδὲ 
ἐρέσϑαι τι ὁ τύραννος ὥρμησε. πῶς ἂν τούτους 
ἐς τὸ πιϑανὸν ἀπέκτεινεν ἐπὶ ταῖς οὐκ ἐν δικαστη- 
φίῳω πεπιστευμέναις αἰτίαις ; τοιάδε εὗρον τὰ ἐν: 

τῇ δίκῃ. 
Ἐπεὶ δὲ καὶ λόγος μὲν αὐτῷ ξυνεγράφη τις ὡς ΓὉἹ 

πρὸς ὕδωρ ἐς τὴν ἀπολογίαν ἀφήσοντι. ξυνεῖλε δὲ 
αὐτὸν ὁ τύραννος ἐς ἃς εἴρηκα ἐρωτήσεις. ἀναγεγρά- 
φϑω καὶ ὁ λόγος. οὐκ ἀγνοῶ μὲν γάρ, ὅτι διαβα-: 

3317 λοῦσιν αὐτὸν οἵ τὰς βωμολόχους ἰδέας ἐπαινοῦντες. 

ὡς ἧττον μέν, ἢ αὐτοί φασι δεῖν. κεκολασμένον. 
ὑπεραίροντα δὲ τοῖς τε ὀνόμασι καὶ ταῖς γνώμαις. 
τὸν δὲ ἄνδρα ἐνθυμουμένῳ οὔ μοι δοκεῖ ὁ σοφὸς 
υγιὼς ἂν ὑποχρίνεσϑαι τὸ ἑαυτοῦ ϑος παρισα ἐπι- ιὖ 

τηδεύων καὶ ἀντίϑετα καὶ κροτάλου δίκην κτυπῶν τι58 
τῇ γλώττῃ. δητορικοῖς μὲν γὰρ πρὸς τρόπου ταῦτα 
καὶ οὐδὲ ἐκείνοις δεῖ᾽ δεινότης γὰρ ἐν δικαστηρίοις 
ἡ μὲν φανερὰ κἂν διαβάλοι τινὰ ὡς ἐπιβουλεύοντα 
τοῖς ψηφιουμένοις. ἡ δ᾽ ἀφανὴς κἂν ἀπέλθοι κρα- 
τοῦσα. τὸ γὰρ λαϑεῖν τοὺς δικάζοντας. ὡς δεινός 
ἐστιν, ἀληϑεστέρα δεινότης. σοφῷ δὲ ἀνδρὶ ἀπολο- 
γουμένῳ, οὐ γὰρ κατηγορήσει γε ὁ σοφός. ἃ ἐπιτιμᾶν 
ἔρρωται, ἤϑους τε δεῖ ἑτέρου παρὰ τοὺς δικανικοὺς 
ἄνδρας, λόγου τε κατεσκευασμένου μέν. μὴ δοκοῦν - 90 
τος δέ, καὶ ὑπόσεμνος ἔστω καὶ μὴ πολὺ ἀποδέων 
τοῦ ὑπερόπτης εἶναι ἔλεός τε ἀπέστω λέγοντος ὁ 
γὰρ μὴ ἀντιβολῆσαι ξυγχωρῶν τί ἂν οὗτος ἐπὶ ἐλέῳ 
εἴποι; τοιόσδε ὁ λόγος δόξει τοῖς γε μὴ μαλακῶς 
ἀκροασομένοις ἐμοῦ τε καὶ τοὺ ἀνδρός ξυνετέϑη 80 
γὰρ αὐτῷ ὧδε" 

1 ..0 μὲν ἀγὼν ὑπὲρ μεγάλων σοί τε, ὦ βασιλεῦ. νπ 

σι 

“- 
μέτα 

τῷ 0 
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-- χάἀμοί᾽ σύ τε γὰρ κινδυνεύεις ὑπὲρ ὧν μήποτε αὐτο-. 
κράτωρ, εἰ πρὸς φιλοσοφίαν οὐδεμιᾷ δίκῃ διαβεβλῆ- 
σϑαι δόξεις. ἐγώ τε ὑπὲρ ὧν μηδὲ Σωκράτης ποτὲ 
᾿ἀϑήνησιν, ὃν οὗ γραψάμενοι τὴν γραφὴν καινὸν μὲν ᾿ 

5 τὰ δαιμόνια ἡγοῦντο, δαίμονα δὲ οὔτε ἐκάλουν οὔτε 
ὥοντο. κινδύνου δὲ ἐφ᾽ ἕκάτερον ἡμῶν οὕτω χαλε- 
ποῦ ἥκοντος οὐκ ὀκνήσω καὶ σοὶ ξυμβουλεύειν, ὁπόσα 
ἐμαυτὸν πέπεικα᾽ ἐπειδὴ γὰρ κατέστησεν ἡμᾶς ὁ 
κατήγορος ἐς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα. ἐσῆλθε τοὺς πολ- 

τ0 λοὺς οὐκ ἀληϑὴς περὶ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ δόξα᾽ σὲ μὲν 838 
γὰρ ᾧοντο ξυμβούλῳ τῆς ἀκροάσεως ὀργῇ χρήσε- 
σϑαι, δι’ ἣν κἂν ἀποκτεῖναί με. ὅ τι ποτέ ἐστι ὸ 
ἀποκτεῖναι. ἐμὲ δ᾽ ἐχποιήσειν ἐμαυτὸν τοῦ δικαστη-. 
οίου τρόποις. ὁπόσοι τοῦ ἀποδρᾶναί εἰσιν, ἦσαν δ. 

ι5 ὦ βασιλεῦ. μυρίοι" καὶ τούτων ἀκούων οὐκ ἐς τὸ 
προκαταγιγνώσκειν ἤλϑον, οὐδὲ κατεψηφισάμην τῆς 
σῆς ἀκροάσεως ὡς μὴ τὸ εὐθϑυ ἐχούσης, ἀλλὰ ξυν- 
ϑέμενος τοῖς νόμοις ἕστηκα ὑπὸ τῷ λόγῳ. τούτου 
ξύμβουλος καὶ σοὶ γίγνομαι δέκαιον γὰρ τὸ μὴ προ- 

0 χαταγιγνώσκειν. μηδὲ καϑῆσϑαι πεπεισμένον. ὡς 
ἐγώ τί σε κακὸν εἴργασμαι. μηδ᾽ ὑπὲρ μὲν τοῦ ᾽΄49- 
μενίου τε καὶ Βαβυλωνίου καὶ ὅσοι τῶν ἐκείνῃ ἄρ- 
χουσιν, οἷς ἵππος τε παμπόλλη ἐστὶ καὶ τοξεία πᾶσα 
καὶ χρυσῆ γῆ καὶ ἀνδρῶν ὕχλος. ὃν ἐγὼ οἶδα, ἀκούεν 

95 ξὺν γέλωτι τὸ πείσεσϑαί τι ὑπ᾽ αὐτῶν, ὃ σε καὶ τὴν 
ἀρχὴν ταύτην ἀφαιρήσεται, κατ᾽ ἀνδρὸς δὲ σοφοῦ 
καὶ γυμνοῦ πιστεύειν. ὥς ἐστι τούτῳ ὅπλον ἐπὶ τὸν 
Ῥωμαίων αὐτοχράτορα. καὶ προσδέχεσθαι ταῦτα 4- 
γυπτίου συκοφάντου λέγοντος. ἃ μηδὲ τῆς ᾿4ϑηνᾶς 

80 ποτὲ ἤκουσας, ἣν σεαυτοῦ προορᾶν φής. εἰ μή. νὴ. 
Δία, ἡ κολακευτικὴ καὶ τὸ συκοφαντεῖν οὕτω τι 
νῦν τοῖς ἀλιτηρίοις τούτοις ἐπιδέδωχκεν, ὡς τοὺς 

ἘΝ 2 Ἰνγε. 
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ϑεοὺς ὑπὲρ μὲν τῶν σμικρῶν καὶ ὁπόσα ὀφϑαλμίαι 
τέ εἰσι καὶ τὸ μὴ πυρέξαι. μηδ᾽ ἀνοιδῆσαί τι τῶν 
σπλάγχνων. ἐπιτηδείους εἶναί σοι ξυμβούλους φά- 
σκειν ἰατρῶν δίκην ἐφαπτομένους καὶ ϑεραπεύοντας. 
ὅτου αὐτῶν πονήρως ἔχοις, περὶ δὲ τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ 
σώματι κινδυνεύοντί σοι μηϑ᾽ οὗς φυλάττεσϑαι χρὴ 
ξυμβουλεύειν μήϑ᾽ ὃ τι ἔσται σοι πρὸς αὐτοὺς ὅπλον 
διδάσκειν ἤκοντας. ἀλλ᾽ εἶναί σοι τοὺς συκοφάντας 

αἰγέδα ᾿4ϑηνᾶς καὶ Διὸς χεῖρα, εἰδέναι μὲν ὑπὲρ 
σοὺ φάσχοντας, ἃ μηδ᾽ οἵ ϑεοί, προεγρηγορότας δέ 
σου καὶ προκαϑεύδοντας. εἰ δὴ καϑεύδουσιν οὕτοι. 
χακοῖς. φασιν. ἐπαντλοῦντες κακὰ καὶ τὰς ᾿Ιλιάδας 
ταύτας ἀεὶ ξυντιϑέντες. καὶ τὸ μὲν ἱπποτροφεῖν 
αὐτοὺς κἀπὶ ξευγῶν ἐς τὴν ἀγορὰν ἐκκυκλεῖσϑαι 

829 λευκῶν καὶ ἡ ἐν ἀργύρῳ καὶ χφυσῷ ὀψοφαγία καὶ 
ἱγάμοι) μυριάδων δύο καὶ τριῶν ἐωνημένα παιδικὰ 
καὶ τὸ μοιχεύειν μέν, ὃν λανϑάνουσι χρόνον. γαμεῖν 
δέ, ἃς ἐμοίχευσαν. ὅταν ἐπ᾽ αὐταῖς ληφϑῶσι. καὶ οἵ 
κροτοῦντες αὐτοὺς ἐπὶ ταῖς καλαῖς νίκαις. ἐπειδὰν 

φιλόσοφός τις ἢ ὕπατος ἀδικὼν οὐδὲν ἁλῷ μὲν ὑπὸ 
τούτων, ἀπόληται δὲ ὑπὸ σοῦ, δεδόσϑω τῇ τῶν κατα- 
ράτων τρυφῇ καὶ τῷ μήτε νόμων αὐτοῖς ἔτι μήτ᾽ 
ὀφϑαλμῶν εἶναι φόβον. τὸ δ᾽ οὕτω τι ὑπὲρ τοὺς 
ἀνθρώπους φρονεῖν, ὡς προγιγνώσκειν βούλεσϑαι 
τῶν ϑεῶν. ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ ἐπαινῶ καὶ ἀκούων δέδια, 
σὺ δ᾽ εἰ προσδέξοιο. γράψονται καὶ σὲ ἴσως ὡς δια- 
βάλλοντα τὴν περὶ τοῦ ϑείου δόξαν. ἐλπὶς γὰρ καὶ 
κατὰ σοὺ ξυγκείσεσϑαι τοιαύτας γραφάς. ἐπειδὰν 
μηδεὶς τοῖς συκοφάνταις λοιπὸς ἧ. καὶ ξυνίημι μὲν 
ἐπιτιμῶν μᾶλλον ἢ ἀπολογούμενος. εἰρήσϑω δέ μοι 
ταῦϑ'᾽ ὑπὲρ τῶν νόμων. οὗς εἰ μὴ ἄρχοντας ἡγοῖο, 

2 οὐκ ἄρξεις. τίς οὖν ξυνήγορος ἔσται μοι ἀπολογου - 
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ὠένῳ; εἰ γὰρ καλέσαιμι τὸν Δία. ὑφ᾽ ᾧ ᾧ βεβιωκὼς 

οἶδα. γοητεύειν μὲ φήσουσι καὶ τὸν οὐρανὸν ἐς τὴν 
γῆν ἄγειν. διαλεγώμεϑα οὖν περὶ τούτου ἀνδρί, 
ὃν τεϑνάναι μὲν οἱ πολλοί φασιν, ἐγὼ δὲ οὔ φημι" 

ἔστι δὲ οὗτος ὁ πατὴρ ὁ σός, ᾧ ἐγὼ τοσούτου ἄξιος. 

ὅσου περ ἐκεῖνος σοί σὲ μὲν γὰρ ἐποίησεν, ὑπ᾽ 
ἐμοῦ δὲ ἐγένετο. οὗτος. ὦ βασιλεῦ, ξυλλήπτωρ ἔσται 
μοι τῆς ἀπολογίας πολλῷ τἀμὰ βέλτιον ἢ σὺ γιγνώ- 

σχων᾽ ἀφίκετο μὲν γὰρ ἐς Αἴγυπτον οὔπω αὐτο- 
κράτωρ, ϑεοῖς τε τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ ϑυσωῶν κἀμοὶ 

ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς διαλεξόμενος. ἐντυχὼν δέ μοι κο- 
μῶντί τε καὶ ὧδε ἐσταλμένῳ οὐδὲ ἤρετο οὐδὲ ὃν 
περὶ τοῦ σχήματος, ἡγούμενος τὸ ἐν ἐμοὶ πᾶν εὖ 
ἔχειν, ἐμοῦ δ᾽ ἕνεχ᾽ ἥκειν ὅμολ ογήσας ἀπῆλθεν ἐπαι- 
νέσας καὶ εἰπὼν μὲν ἃ μὴ πρὸς ἄλλον. ἀκούσας δ᾽ 

ἃ μὴ παρ᾽ ἄλλου, ἥ τε διάνοια, ἧ ἐς τὸ ἄρχειν 
ἐχρῆτο, ἐρρώσϑη αὐτῷ παρ᾽ ἐμοῦ μάλιστα, μεϑεστη- 

κυῖα ἤδη ὑφ᾽ ἑτέρων οὐκ ἀνεπιτηδείων μέν, οὐ μὴν 

ὧν 

ν τῶν 

ἘΡΡΎΥ  ΤΡ ΤΡΕ ΣΤ 
. 
. 

«οὐδ έν 

σοί γε δόξαι, οἵ γὰρ μὴ ἄρχειν αὐτὸν πείθοντες καὶ 380. 
σὲ δήπου αὐτὸ ἀφῃροῦντο τὸ μετ᾽ ἐκεῖνον ταῦτ᾽ 
ἔχειν, ἐμοῦ δὲ ξυμβουλεύοντος ἑαυτόν τε μὴ ἀπαξιοῦν 
ἀρχῆς ἐπὶ ϑύρας αὐτῷ φοιτώσης ὑμᾶς τε κληρονό- 
μοὺς αὐτῆς ποιεῖσϑαι, εὖ ἔχειν τὴν γνώμην φήσας 
αὐτός τε μέγας ἤρϑη καὶ ὑμᾶς ἤφεν᾽ εἰ δὲ γόητά 
μὲ ὥετο, οὐδ᾽ ἂν ξυνῆψέ μοι κοινωνίαν φροντέδων, 
οὐδὲ γὰρ τοιαῦτα ἥκων διελέγετο. οἷον᾽ ἀνάγκασον 
τὰς Μοίρας ἢ τὸν Δία, τύραννον ἀποφῆναί μὲ ἢ 
τεράτευσαι διοσημίας ὑπὲρ ἐμοῦ δείξας τὸν ἥλιον 
ἀνίσχοντα μὲν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας, δυόμενον δέ, ὅϑεν 
ἄρχεται. οὐ γὰρ ἄν μοι ἐπιτήδειος ἄρχειν ἔδοξεν 
ἢ ἐμὲ ἡγούμενος ἱκανὸν ταῦτα ἢ σοφίσμασι ϑηρεύων 
ἀρχήν, ἣν ἀρεταῖς ἔδει κατακχτᾶσϑαι. καὶ μὴν καὶ 
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δημοσίᾳ διελέχϑην ἐν ἱερῷ, γοήτων δὲ ξυνουσίαι 
φεύγουσι μὲν ἱερὰ ϑεῶν. ἐχϑρὰ γὰρ τοῖς περὶ τὴν 
τέχνην, νύκτα δὲ καὶ πᾶν, ὃ τι ἀφεγγές, αὑτῶν προ- 
βαλλόμενοι οὐ δυγχωροῦσι τοῖς ἀνοήτοις οὐδὲ ὀφϑαλ- 
μοὺς ἔχειν οὔτε ὦτα. διελέχϑη μοι καὶ ἰδίᾳ μέν, 
παρετύγχανον δὲ ὅμως Εὐφράτης καὶ Δίων. ὁ μὲν 
πολεμιώτατά μοι ἔχων. ὁ δ᾽ οἰχειότατα, Ζ4ίωνα γὰρ 
μὴ παυσαίμην γράφων ἐν φίλοις. τίς ἂν οὖν ἐπ᾽ 
ἀνδρῶν σοφῶν ἢ μεταποιουμένων γε σοφίας ἐς γόη- 
τας ἔλϑοι λόγους; τίς δ᾽ οὐκ ἂν παραπλησίως φυ- 
λάξαιτο καὶ ἐν φίλοις καὶ ἐν ἐχϑροῖς κακὸς φαίνε- 
σϑαι; καὶ οἵ λόγοι ἦσαν ἐναντιούμενοι τοῖς γόησι" 
σὺ μὲν γὰρ ἴσως τὸν πατέρα ἡγῆ τὸν σεαυτοῦ βασι-- 
λείας ἐρῶντα γόησι μᾶλλον ἢ ἑαυτῷ πιστεῦσαι καὶ 
ἀνάγκην ἐπὶ τοὺς ϑεούς, ἵνα τούτου τύχοι, παρ᾽ 
ἐμοῦ εὑρέσϑαι, ὁ δὲ τοῦτο μὲν καὶ πρὶν ἐς Αἴγυπτον 
ἥκειν ἔχειν ὥετο, μετὼ ταῦτα δ᾽ ὑπὲρ μειξόνων ἐμοὶ 

381 διελέγετο. ὑπὲρ νόμων καὶ ὑπὲρ πλούτου δικαίου 
᾽ » 

ϑεοί τε ὡς ϑεραπευτέοι καὶ ὁπόσα παρ᾽ αὐτῶν ἀγαϑὰ 
τοῖς κατὰ τοὺς νόμους ἄρχουσι, μαϑεῖν ἤρα" οἷς : 
πᾶσιν ἐναντίον χρῆμα οὗ γόητες, εἰ γὰρ ἰσχύοι ταῦτα, 
οὐκ ἔσται ἡ τέχνη. προσήκει δέ, ὦ βασιλεῦ, κἀκεῖνα 
ἐπεσκέφϑαι" τέχναι ὁπόσαι κατ᾽ ἀνϑρώπους εἰσί, 
πράττουσι μὲν ἄλλο ἄλλη, πᾶσαι δ᾽ ὑπὲρ χρημάτων, 

αἵ μὲν ότι αἵ δ᾽ αὖ μεγάλων, αἱ δ᾽ ἀφ᾽ ὧν 
ϑρέψονται, καὶ οὐχ αἷ βάναυσοι μόνον. ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἄλλων τεχνῶν σοφαί τε ὁμοίως καὶ ὑπόσοφοι πλὴν 
ἀληϑοῦς φιλοσοφίας. καλῶ δὲ σοφὰς μὲν ποιητι- 
κὴν μουσικὴν ἀστρονομίαν σοφιστὰς καὶ τῶν ῥητό- 
ρῶν τοὺς μὴ ἀγοραίους, ὑποσόφους δὲ ξωγραφίαν 
πλαστικχὴν ἀγαλματοποιοὺς κυβερνήτας γεωργούς, 
ἣν ταῖς ὥραις ἕπωνται. καὶ γὰρ αἵδε αἱ τέχναι σοφίας 
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οὐ πολὺ λείπονται. ἔστι (δε) τι, ὦ βασιλεῦ, ψευδό-- 
σοφοί τὲ καὶ ἀγείροντες. ὃ μὴ μαντικὴν ὑπολάβῃς. 
πολλοῦ μὲν γὰρ ἀξία, ἣν ἀληϑεύῃ., εἰ δ᾽ ἐστὶ τέχνη, 
οὔπω οἶδα. ἀλλὰ τοὺς γόητας ψευδοσόφους φημί" 

5τὰ γὰρ οὐκ ὄντα εἶναι καὶ τὰ ὄντα ἀπιστεῖσϑαι, 
πάντα ταῦτα προστέϑημι τῇ τῶν ἐξαπατωμένων δόξῃ, 
τὸ γὰρ σοφὸν τῆς τέχνης ἐπὶ τῇ τῶν ἐξαπατωμένων 
τὲ καὶ ϑυομένων ἀνοίᾳ κεῖται. ἡ δὲ τέχνη φιλοχρή- 
ματοι [γὰρ] πάντες, ἃ γὰρ κομψεύονται, ταῦϑ' ὑπὲρ 

10 μισϑοῦ σφισιν εὕρηται. μαστεύουσι δ᾽ ὑπερβολὰς 
χρημάτων ὑπαγόμενοι τοὺς ὁτουδὴ ἐρῶντας ὡς ἵκα- 
νοὶ πάντα. τίνα οὖν. ὦ βασιλεῦ, πλοῦτον περὶ ἡμᾶς 

ἰδὼν ψευδοσοφίαν ἐπιτηδεύειν μὲ οἴδι., χαὶ ταῦτα 

τοῦ σοῦ πατρὸς κρείττω μὲ ἡγουμένου χρημάτων; 
τὸ ὅτι δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, ποῦ μοι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ γενναίου 

τὲ καὶ ϑείου ἀνδρός; ὅς μὲ ἐν αὐτῇ ἄδει τά τε ἄλλα 
καὶ τὸ πένεσϑαι."" 
αὐτοκράτωρ Οὐεσπασιανὸς ᾿Δπολλωνίῳ φιλοσόφῳ χαίρειν. 

Εἰ πάντες. ᾿Δπολλώνιε. κατὰ ταὐτά σοι φιλο- 
0 σοφεῖν ἤϑελον, σφόδρα ἂν εὐδαιμόνως ἔπραττε φιλο-- 

σοφία τε καὶ πενία᾽ φιλοσοφία μὲν ἀδεκάστως 385. 
ἔχουσα. πενία δὲ αὐθαιρέτως. ἔρρωσο.““ 

ον Ταῦϑ᾽ ὁ πατὴρ ὃ σὸς ὑπὲρ ἐμοῦ ἀπολογείσϑω, 
φιλοσοφίας μὲν τὸ ἀδέκαστον. πενίας δὲ τὸ αὐϑαί- 

55 ρέτον ἐμοὶ ὁριζόμενος. ἐμέμνητο γάρ που καὶ τῶν 
κατὰ τὴν Αἴγυπτον. ὅτ᾽ Εὐφράτης μὲν καὶ πολλοὶ 
τῶν προσποιουμένων φιλοσοφεῖν προσιόντες αὐτῷ 
χρήματα οὐδ᾽ ἀφανῶς ἤτουν. ἐγὼ δ᾽ οὐ μόνον οὐ 
προσήειν ὑπὲρ χρημάτων, ἀλλὰ κἀκείνους ἐώϑουν 

80 ὡς οὐχ ὑγιαίνοντας, διεβεβλήμην δὲ πρὸς χφήματα 
μειράκιον. ὧν ἔτι᾽ τὰ γοῦν πατρῷα, λαμπρὰ δ᾽ ἣν 
οὐσία ταῦτα. μιᾶς μόνης ἰδὼν ἡμέρας ἀδελφοῖς τὲ 

δὰ 
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τοῖς ἐμαυτοῦ ἀφῆκα καὶ φίλοις καὶ τῶν ξυγγενῶν 
τοῖς πένησι μελετῶν που ἀφ᾽ Ἑστίας τὸ μηδενὸς 
δεῖσθαι, ἐάσϑω ὃὲ Βαβυλὼν καὶ ᾿Ινδῶν τὰ ὑπὲρ 
Καύκασόν τε καὶ ποταμὸν Ὕφασιν. δι᾽ ὧν ἐπορευό- 
μὴν ἐμαυτῷ ὅμοιος" ἀλλὰ τῶν γε ἐνταῦϑα καὶ τοῦ 

μὴ πρὸς ἀργύριον βλέπειν ποιοῦμαι μάρτυρα τὸν 
“Αἰγύπτιον τοῦτον᾽ δεινὰ γὰρ πεπρᾶχϑαί τε μοι καὶ 
βεβουλεῦσϑαι φήσας οὔϑ᾽ ὁπόσων χρημάτων ἐπαν- 
ούργουν ταῦτα. εἴρηκεν, οὔϑ᾽ ὅ τι ἐνθυμηϑεὶς κέρ- 
δος, ἀλλ᾽ οὕτως ἀνόητος αὐτῷ δοκῶ τις. ὡς γοη- 
τεύειν μέν. ἃ δ᾽ ὑπὲρ πολλῶν ἕτεροι χρημάτων, 
αὐτὸς ἀδικεῖν οὐδ᾽ ἐπὶ χφήμασιν. ἀγοράν. οἶμαι, 
προκηρύττων τοιαύτην᾽ ἴτε. ὦ ἀνόητοι, γοητεύω γὰρ, 
καὶ οὐδ᾽ ὑπὲρ χρημάτων. ἀλλὰ προῖκα. κερδανεῖτε 

ὃὲ ὑμεῖς μὲν τὸ ἀπελϑεῖν ἕκαστος ἔχων. ὅτου ἐρᾷ, 
ἐγὼ δὲ κινδύνους καὶ γραφάς. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐς ἀνο- 
ἤτους ἴωμεν λόγους. ἐρώμεϑα τὸν κατήγορον, ὑπὲρ 
ὅτου. χρὴ λέγειν πρώτου. καίτοι τί χφὴ ἐρωτᾶν; 
διῆλθε γὰρ ὑπὲρ τῆς στολῆς τὰς ἀρχὰς τοῦ λόγου, 

καί, νὴ Δί. ὧν σιτοῦμαί τε καὶ οὐ σιτοῦμαι. ἀπο- 

λογοῦ δὴ ὑπὲρ τούτων. ϑεῖε Πυϑαγόρα. κρινόμεϑα 

γὰρ ὑπὲρ ὧν σὺ μὲν εὗρες, ἐγὼ δὲ ἐπαινῶ. ἀνθρώ- 
888 ποις ἡ γῆ φύει, βασιλεῦ. πάντα, καὶ σπονδὰς ἄγειν 

πρὸς τὰ ξῶα βουλομένοις δεῖ οὐδενός. τὰ μὲν γὰρ 
δρέπονται αὐτῆς. τὰ δ᾽ ἀροῦνται κουροτροφούσης. 

ὡς ταῖς ὥραις ἔοικεν, οἵ δ΄ ὥσπερ ἀνήκοοι τῆς γῆς 

μάχαιραν ἐπ᾿ αὐτὰ ἔϑηξαν ὑπὲρ ἐσθῆτός τε καὶ βρώ- 

σεως. Ἰνδοὶ τοίνυν Βραχμᾶνες αὐτοί τε οὐκ ἐπήνουν 
ταῦτα καὶ τοὺς Γυμνοὺς Αἰγυπτίων ἐδίδασκον μὴ 
ἐπαινεῖν αὐτά ἔνϑεν Πυϑαγόρας ἑλών. Ἑλλήνων 
δὲ πρῶτος ἐπέμιξεν Αἰγυπτίοις. τὰ μὲν ἔμψυχα τῇ 
γῇ ἀνῆκεν, ἃ δ᾽ αὐτὴ φύει, ἀκήρατα εἶναι φάσκων 
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ἐσιτεῖτο, ἐπιτήδεια γὰρ σῶμα καὶ νοῦν τρέφειν, 
ἐσθῆτά τε. ἣν ἀπὸ ϑνησειδίων οἱ πολλοὶ φοροῦσιν, 
οὐ καϑαρὰν εἶναι φήσας λίνον ἠμπέσχετο καὶ τὸ 
ς Ψ " Α ᾽ Α ΄ Μ,. Ψ , 

ὑπόδημα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον βύβλου ἐπλέξατο, 

ἀπέλαυσέ τε τοῦ καϑαρὸς εἶναι πολλὰ μέν, πρῶτον 
δὲ τὸ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς αἰσϑέσϑαι᾽ γενόμενος γὰρ 
κατὰ τοὺς χρόνους. οὖς ὑπὲρ τῆς Ἑλένης ἡ Τροία 
ἐμάχετο. καὶ τῶν τοῦ Πάνϑου παίδων κάλλιστος ὧν 

" ΄ 3 ’ 3 Ἷ Ν δ ᾿ 
καὶ καλλισταὰ ἑσταλμένος ἄπεϑανε μὲν οὐτῶ ΨΕΟΡῚ 

ὸ ὡς καὶ Ὁμήρῳ παρασχεῖν ϑρῆνον . παρελθὼν δ᾽ ἐς 

πλείω σώματα κατὰ τὸν ᾿Αδραστείας ϑεσμόν, ὃν 

ψυχὴ ἐναλλάττει, πάλιν ἐπανῆλϑεν ἐς ἀνθρώπου 

εἶδος καὶ Μνησαρχέδῃ ἐτέχϑη τῷ Σαμίῳ σοφὸς ἐκ 

βαρβάρου καὶ Ἴων ἐκ Τρωὸς καὶ οὕτω τι ἀϑάνατος, 

τι ὡς μηδ᾽ ὅτι Εὔφορβος ἦν ἐκλελῆσϑαι. τὸν μὲν δὴ 
πρόγονον τῆς ἐμαυτοῦ σοφίας εἴρηκα καὶ τὸ μὴ αὐ- 
τὸς εὑρών, κληφονομήσας δὲ ἑτέρου ταῦτ᾽ ἔχειν. 
κἀγὼ. μὲν οὐ κρίνω τοὺς τρυφῶντας ὑπὲρ τοῦ φου- 
νικίέου ὄρνιϑος. οὐδ᾽ ὑπὲρ τοῦ ἐκ Φάσιδος ἢ Παι- 

90. ὄνων. οὗς πιαίνουσιν ἐς τὰς αὑτῶν δαῖτας οἱ τῇ 

γαστρὶ χαριζόμενοι πάντα, οὐδ᾽ ἐγραψάμην πῶ οὐ- 
δένα ὑπὲρ τῶν ἰχϑύων, οὖς ὠνοῦνται πλείονος ἢ 884. 
τοὺς κοππατίας ποτὲ οἵ λαμπροί, οὐδ᾽ ἁλουργέδος 
ἐβάσκηνα οὐδενί. οὐδὲ Παμφύλον τινὸς ἢ μαλακῆς 
2 -»" 2 ’ ’ 535 ΄ Α Ι Α 
ἐσθῆτος, ἀσφοδέλου δέ, ὦ ϑεοί, καὶ τραγημάτων καὶ 

καϑαρᾶς ὀψοφαγίας γραφὴν φεύγω. καὶ οὐδὲ ἡ ὅ 
᾽ ᾿ “ 3 ᾿ 3 ΄ ὰῷ ς ΄ 
ἐσϑης ἀσυλος. ἀλλὰ κακείνην λωποδυτεῖ μὲ ὁ κατη- 

γορος ὡς πολλοῦ ἀξίαν τοῖς γόησι. καίτοι ἀφελόντι 
Χ ἘΦΕΝ ᾽ ; δὲ» ΄ ΄ Ἄς. 

τὸν ὑπὲρ ἐμψύχων τὲ καὶ ἁψύχων λόγον, δι΄ ὧν 
, “' ᾿ ᾿ῶ , Ἔ ΓΚ τΥν » 

80. χαϑαρος τις ἢ μὴ δοκεῖ. τί βελτέων ἡ ὀϑονὴη τοῦ 

ἐρίου; τὸ μέν γε πραοτάτου ξῴου ἐπέχϑη καὶ σπου- 
δαξομένου ϑεοῖς. οἱ μὴ ἀπαξιοῦσι τὸ ποιμαίνειν καί, 

σι 

τῷ ϑι 
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νὴ Δί᾽, ἠξίωσάών ποτε αὐτὸ καὶ χρυσοῦ εἴδους ἢ 
ϑεοὶ ἢ λόγοι. λίνον δὲ σπείρεται μέν. ὡς ἔτυχε. 
χρυσοῦ δὲ οὐδεὶς ἐπ᾿ αὐτῷ λόγος. ἀλλ᾽ ὅμως. ἐπειδὴ 
ἡ ἀπ᾽ ἐμψύχου ἐδρέφϑη. καϑαρὸν μὲν Ἰνδοῖς δοκεῖ, 
καϑαρὸν δὲ Αἰγυπτίοις. ἐμοὶ δὲ καὶ Πυϑαγόρᾳ διὰ 
τοῦτο σχῆμα γέγονε διαλεγομένοις εὐχομένοις ϑύουσι. 
καϑαρὸν δὲ καὶ τὸ ἐννυχεύειν ὑπ᾽ αὐτῷ. καὶ γὰρ 
τὰ ὀνείρατα τοῖς. ὡς ἐγώ, διαιτωμένοις ἐτυμωτέρας 

Επε; ᾿ ς΄. «ὦ ΄ » 3 ΄ ὌΝ 
9ϑῦ τὰς αὐτῶν φῆμας ἄγει. ἀπολογώμεθϑα καὶ υπὲρ 
ΒΕ -" ὖσ ᾿ ς -“ Υ ᾿] ὃ “ "Ξ κ Μ κ 

τῆς οὔσης ποτὲ ἡμῖν κόμης. ἐπειδή τις γραφὴ καὶ 
3 -» [χὴ ᾿ ν᾿ 56 ΄ . 

αὐχμοῦ εὕρηται. κρινέτω δὲ μὴ ὁ Αἰγύπτιος. ἀλλὰ 
Ἁ Ἁ “ ᾿. ᾿Ὶ 

τὰ ξανϑὰ καὶ διεκτενισμένα μειράκια. τοὺς ἐραστὰς 
ἐξαψάμενα καὶ τὰς ἑταίρας. ἐφ᾽ ἃς κωμάζξει. καὶ 
δ .} Ἁ 5 ,΄ ς , ἃ Α - ΄ 

ἕαυτα μὲν εὐδαίμονα ἡγείσθω καὶ ζηλωτὰ τῆς κόμης 
φὰν , 3 2 2 - ΄ Ἀ ; 3 

καὶ τοῦ λειβομένου ἀπ᾽ αὐτῆς μύρου. ἐμὲ δὲ ἀνα- 

φροδισίαν πᾶσαν καὶ ἐραστὴν τοῦ μὴ ἐρᾶν. εἰρή- 
; Ἁ ει τα, 3 ΡΈΌΡΕ ΄ ᾿ ὥς 

σεται γὰρ πρὸς αὐτά᾽ ὦ καχοδαίμονες. μὴ συκο 
ζω ᾿ , “ ᾿ ᾿ - ᾽ φαντεῖτε τὸ “Ζωριέων εὕρεμα. τὸ γὰρ κομᾶν ἐκ 

,’ -“ ᾿ ᾿ ΄ . ᾿ 
“ακεδαιμονίων ἥκει κατὰ (τοὺς) χρόνους ἐπιτηδευϑὲν 

Βτορς τι , ϑετὰ Ξ: ι αὐτοῖς, [ἐς] οὺς μαχιμώτατα αὑτῶν εἶχον, καὶ βασι- 
- - ς 

λεὺς τῆς Σπάρτης Μεωνίδας ἐγένετο κομῶν ὑπὲρ 

ἀνδρείας καὶ τοῦ σεμνὸς μὲν φίλοις. φοβερὸς ὃὲ 
- ᾿ ἕ » ΄ ΄ Ἐ 5 

ἐχϑροῖς φαίνεσθαι ταῦτά τοι καὶ ἡ Σπάρτη ἐπ 
αὐτῷ κομᾷ μεῖον οὐδὲν ἢ ἐπὶ Πυκούργῳ τε καὶ 
Ἰφίτῳ. σοφοῦ δὲ ἀνδρὸς κόμης φειδέσϑω σίδηρος. 
οὐ γὰρ ϑεμιτὸν ἐπάγειν αὐτόν, οὗ πᾶσαι μὲν αἰσϑη- 

τηρίων πηγαί. πᾶσαι δ᾽ ὀμφαί. ὅϑεν εὐχαί τε ἀνα- 
΄ ΄ 32 - 

φαίνονται καὶ σοφίας ἑρμηνεὺς λόγος. ᾿Εμπεδοκλῆς 
μὲν γὰρ καὶ στρόφιον τῶν ἁλουργοτάτων περὶ αὐτὴν 
ς - 

ἁρμόσας ἐσόβει περὶ τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀγυιὰς ὕμνους 
,΄ ς Α 2 2 ΄ .“ μας ν᾿". 2 

ξυντιϑείς. ὡς ϑεὸς ἐξ ἀνθρώπου ἔσοιτο. ἐγὼ δὲ ἡμε- 

λημένῃ κόμῃ χρώμενος καὶ οὔπω τοιῶνδε ὕμνων 

1τ0 
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ἐπ᾽ αὐτῇ δεηϑεὶς ἐς γραφὰς ἄγομαι καὶ δικαστήρια. 
καὶ τί φῶ τὸν ᾿Εμπεδοκλέα; πότερ᾽ ἑαυτὸν ἢ τὴν 
τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀνθρώπων εὐδαιμονίαν ἄδειν, παρ᾽ 
οἷς οὐκ ἐσυκοφαντεῖτο ταῦτα; μὴ πλείω διαλεγώμεϑα Ἰ 

5 ὑπὲρ τῆς κόμης, ἐτμήϑη γὰρ καὶ προὔύλαβε τὴν κατη- 
γορίαν ὁ φϑόνος. δι᾿ ὃν ὑπὲρ τῆς ἑτέρας αἰτίας χρὴ 
ἀπολογεῖσϑαι χαλεπῆς οὔσης. καὶ οἵας, ὦ βασιλεῦ. 386 
μὴ σοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ 41ιὶ παρασχεῖν φόβον᾽ 
φησὶ γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ϑεὸν ἡγεῖσθαί μὲ καὶ 

10 δημοσίᾳ τοῦτ᾽ ἐκφέρειν ἐμβεβροντημένους ὑπ᾽ ἐμοῦ" 
καίτοι καὶ πρὸ τῆς αἰτίας ἐκεῖνα διδάσκειν ἔδει. τί 
διαλεχϑεὶς ἐγώ, τί δ᾽ οὕτω ϑαυμάσιον εἰπὼν ἢ 
πράξας ὑπηγαγόμην τοὺς ἀνθρώπους προσεύχεσϑαί 
μοι, οὔτε γάρ, ἐς ὅ τι ἢ ἐξ ὅτου μετέβαλον ἢ μετα- 

16 βαλεῖ μοι ἡ ψυχή, διελέχϑην ἐν Ἕλλησι. καίτοι 
γιγνώσκων. οὔτε δόξας περὶ ἐμαυτοῦ τοιαύτας ἀπέ- 
στειλα, οὔτ᾽ ἐς λόγια καὶ χρησμῶν ὡδὰς ἐξῆλϑον, 
οἷα τῶν ϑεοκλυτούντων φορά, οὐδ᾽ οἶδα πόλιν οὐδε- 
μέαν, ἐν ἧ ἔδοξε ξυνιόντας ᾿4πολλωνίῳ ϑύειν. καί- 

920 τοὶ πολλοῦ ἄξιος ἕκαστοις ἐγενόμην, ὁπόσα ἐδέοντό 
μου, ἐδέοντο δὲ τοιαῦτα᾽ μὴ νοσεῖν οἵ νοσοῦντες, 
ὁσιώτεροι μύειν ἢ ὁσιώτεροι ϑύειν ὕβριν ἐκτετμῆσϑαι 
νόμους ἐρρῶσϑαι. μισϑὸς δ᾽ ἐμοὶ μὲν τούτων ὑπῆρχε 
τὸ βελτίους αὐτοὺς αὑτῶν φαίνεσϑαι, σοὶ δὲ ἐχαρι- 

25 ξζόμην ταῦτα᾽ ὥσπερ γὰρ οἱ τῶν βοῶν ἐπιστάται τὸ 
“ὴ ἀτακτεῖν αὐτὰς χαρίζονται τοῖς κεκτημένοις τὰς 
βοῦς καὶ οἵ τῶν ποιμνίων ἐπιμεληταὶ πιαένουσιν 
αὐτὰ ἐς τὸ τῶν πεπαμένων κέρδος νόσους τὲ ἀφαι- 
ροῦσι μελιττῶν οἵ νομεῖς αὐτῶν, ὡς μὴ ἀπόλοιτο τῷ 

80 δεσπότῃ τὸ σμῆνος. οὕτω που καὶ ἐγὼ τὰ πολιτικὰ 
παύων ἐλαττώματα σοὶ διωρϑούμην τὰς πόλεις, ὥστ᾽ 
εἰ καὶ ϑεὸν ἡγοῦντό με, σοὶ κέρδος ἡ ἀπάτη εἶχε, 
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ν ’ ’ 3 » , , 

ξὺν προϑυμίᾳ γὰρ που ἡκροῶντο μου, δεδιότες 
πράττειν. ἃ μὴ δοκεῖ ϑεῷ. ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο ᾧοντο, 
[2 3 ΕῚ , 3 , Α ᾿ ’ 3 

ὅτι δ᾽ ἐστί τις ἀνθρώπῳ πρὸς ϑεὸν ξυγγένεια. δὲ 
τι ΄ ΄ ᾿ 3 »ν Ἀιλ ἈΓΎΘΣΥΕ 
ἣν μόνον ζῴων ϑεοῦυς οἶδε, φιλοσοφεῖ δὲ καὶ ὑπὲρ 

τῆς ἑαυτοῦ φύσεως καὶ ὅπη μετέχει τοῦ ϑείου. φησὶ 
μὲν οὖν καὶ τὸ εἶδος αὐτὸ ϑεῷ ἐοικέναι. ὡς ἀγαλμα- 
τοποιία ἑρμηνεύει καὶ χρώματα, τάς τε ἀρετὰς ϑεό- 

δ 3 3 , κ 

ϑὲν ἥκειν ἐπ᾿ αὐτὸν πέπεισται καὶ τοὺς μετέχοντας 
αὐτῶν ἀγχιϑέους τε εἶναι καὶ ϑείους. διδασκάλους 
δὲ τῆς διανοίας ταύτης μὴ ᾿4ϑηναίους καλώμεν. 
ἐπειδὴ τοὺς δικαίους καὶ τοὺς Ὀλυμπίους καὶ τὰς 

381 τοιάσδε ἐπωνυμίας πρῶτοι ἔϑεντο, ϑειοτέρας. ὡς 
᾿ 

τὸ εἰκός. οὔσας ἢ ἐπ᾽ ἀνθρώπῳ κεῖσϑαι. ἀλλὰ τὸν 
᾿Δπόλλω τὸν ἐν τῇ Πυϑοῖ᾽ ἀφίκετο μὲν γὰρ ἐς τὸ 

» - ς -» , 

ἱερὸν αὐτοῦ “υκοῦργος ὁ ἐκ τῆς Σπάρτης ἄρτι γε- 
» » - ς 

γραμμένων αὐτῷ τῶν νόμων. οἷς ἡ Δακεδαίμων τέ- 
ταῖται, προσειπὼν δ᾽ αὐτὸν ὁ ᾿4πόλλων βασανίζει 
τὴν περὶ αὐτοῦ δόξαν. ἐν ἀρχῇ τοῦ χρησμοῦ φά- 
σχων ἀπορεῖν, πότερα χρὴ ϑεὸν ἢ ἄνϑρωπον καλεῖν, 
προϊὼν δὲ ἀποφαίνεται καὶ ψηφίζεται τὴν ἐπωνυμίαν 

΄ ς 2 Ν 3 - " 2 ᾿ φροΝ, Ἁ 
ταυτην., ὡς ἀνδρὶ ἀγαθῷ. καὶ οὐδεὶς ἐπὶ τὸν “υ- 

-" 3 ᾿ 
χκοῦργον ἀγὼν (ἧκεν) ἢ κίνδυνος ἐκ τούτων παρὰ 

΄ ς 2 ΄, ΦΡΣΟΝ ΣΤ σΓ 
“ακεδαιμονίοις. ὡς ἀϑανατίζοντα, ἐπεὶ μὴ ἐπέπληξε 

- , " μ 2 ν ΄, 
τῷ Πυϑίῳ προσρηϑεὶς τούτοις, ἀλλὰ ξυνετίϑεντο 

» , ΄, ᾿ » » 

τῷ μαντείῳ, πεπεισμένοι δήπου καὶ πρὸ τοῦ χρησμοῦ 
» ᾿ ᾿.5 » " ᾽ Ξ - ἐΎῸΣ ᾿ 

ταῦτα. τὰ δὲ ᾿Ινδῶν καὶ Αἰγυπτίων ταῦτα᾽ ᾿Ινδοὺς 
3 ᾿ ᾿ ᾿" ,» » Α ΄ 

«Αἰγύπτιοι τὰ μὲν ἄλλα συκοφαντοῦσι καὶ διαβαλ- 
“εξ ἐς ᾿, 

λουσιν αὐτῶν τὰς ἐπὶ τοῖς πράγμασι δόξας. τὸν δὲ 
λόγον, ὃς ἐς τὸν δημιουργὸν τῶν ὅλων εἴρηται, οὕτω 
τι ἐπαινοῦσιν, ὡς καὶ ἑτέρους διδάξασϑαι Ἰνδῶν 
ὄντα. ὁ λόγος δὲ τῆς μὲν τῶν ὅλων γενέσεώς τε καὶ 

᾽ Ξ ποῆς τὸ Ξ 
οὐσίας ϑεὸν δημιουργὸν οἶδε. τοῦ δὲ ἐνθυμηϑῆναι 

οι 

- 

τῷ ῳ 

ῷ. 0 
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ταῦτα αἴτιον τὸ ἀγαϑὸν εἶναι αὐτόν᾽ ἐπεὶ τοίνυν 
ξυγγενὴ ταῦτα. ἔχομαι τοῦ λόγου καὶ φημὶ τοὺς ἀγα- 
ϑοὺς τῶν ἀνθρώπων ϑεοῦ τι ἔχειν. κόσμος δὲ ὁ μὲν 
ἐπὶ ϑεῷ δημιουργῷ κείμενος τὰ ἐν οὐρανῷ ψομι-- 
ζέσϑω καὶ τὰ ἐν ϑαλάττῃ καὶ γῇ πάντα, ὧν ποτ 

σία ἴση ἀνθρώποις. πλὴν τύχης. ἔστι δέ τις καὶ ἐπ᾽ 
ἀνδρὶ ἀγαϑῷ κόσμος οὐχ ὑπερβάλλων τὰ σοφίας 
μέτρα. ὅν που καὶ αὐτός, ὦ βασιλεῦ, φήσεις ἀν- 
δρὸς δεῖσϑαι ϑεῷ εἰχασμένου" καὶ τί τὸ σχῆμα τοῦ 
κόσμου τοῦδε; αἵ ψυχαὶ ἀἁτακτοῦσαι μανικώτερον 888. 

ἅπτονται παντὸς σχήματος. καὶ ξἕξωλοι μὲν αὐταῖς 
νόμοι. σωφροσύνη δ᾽ οὐδαμοῦ, ϑεῶν δὲ τιμαὶ ἄτι- 
μοι, λαλιᾶς δ᾽ ἐρῶσι καὶ τρυφῆς, ἐξ ὧν ἀργία φύεται 

Ἁ Γ " “ὰ δ ᾿ πονηρὰ ξύμβουλος ἔργου παντὸς. αἵ δὲ μεϑύουσαι 
ψυχαὶ πηδῶσι μὲν ἐπὶ πολλά. τὸ δὲ σκέρτημα τοῦτο 
δ , Ἵ ς 
ἴσχει οὐδέν. οὐδ᾽ εἰ πάντα πίνοιεν, ὁπόσα, ὥσπερ ὁ 

΄ ς Α 3 , 3 ἢ ὦ τ [ 

μανδραγόρας, ὑπνηλὰ ἐνομίσϑη. ἀλλὰ δεῖ ἀνδρος. 
ὃς ἐπιμελήσεται τοῦ περὶ αὐτὰς κόσμου, ϑεὸς ὑπὸ 
σοφίας ἥκων. οὑτοσὶ γὰρ ἀπόχρη αὐτὰς ἐρώτων τὲ 
ἀπάγειν. ἐφ᾽ οὖς ἀγριώτερον τῆς ξυνήϑους ὁμιλίας 
ἐκφέρονται. καὶ φιλοχρηματίας, δι᾿ ἣν οὔπω πᾶν 
ἔχειν φασίν. ἐπεὶ μὴ καὶ τὸ στόμα ὑπέχουσιν ἐπιρ- 
ρέοντι τῷ πλούτῳ. φόνων γὰρ ἀνασχεῖν μὲν αὐτὰς 

᾿ 3 - 
μὴ προσάπτεσϑαι οὐκ ἀδύνατον ἴσως ἀνδρὶ τοιούτῳ. 
ἀπονῖψαι δὲ οὔτε ἐμοὶ δυνατὸν οὔτε τῷ πάντων 
δημιουργῷ ϑεῷ" ἔστω, βασιλεῦ, κατηγορία καὶ ὑπὲρ 

“«, ,’ 3 ΄ ’ 

τῆς ᾿Εφέσου, ἐπειδὴ ἐσώϑη. καὶ κρινέτω μὲ ὁ Αἰγυ- 
πτιος. ὡς ἔστι πρόσφορον τῇ γραφῇ. ἔστι γὰρ δή- 
που ἡ κατηγορία τοιαύτη᾽ περὶ Σχύϑας ἢ Κελτούς. 
οὗ ποταμὸν Ἴστρον ἢ Ῥῆνον οἰκοῦσι, πόλις ᾧκισται 

,ὕ 5. 2.3 " Ἐυδταν 5 ΒΕΕ ἢ ς ὠξίων οὐδὲν ᾿Εφέσου τῆς ἐν ᾿Ιωνέᾳ᾽ ταύτην ὁρμὴ- 
τήριον βαρβάρων οὖσαν. οἱ μὴ ἀκροῶνταί σου, λοιμὸς 

αὐ νυ ν ἣν 
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μέν τις ἀπολεῖν ἔμελλεν. ᾿4πολλώνιος δὲ ἰάσατο. ἔστι 
μὲν [γάρ] τις καὶ πρὸς ταῦτα ἀπολογία σοφῷ ἀνδρί, 
ἣν ὁ βασιλεὺς τὸ ἀντίξοον ὅπλοις, ἀλλὰ μὴ νόσοις 
αἱρεῖν βούληται. μὴ γὰρ ἐξαλειφϑείη πόλις μηδεμία. 
μήτε σοί, βασιλεῦ, μήτε ἐμοί, μήτε ἴδοιμι πρὸς ἱεροῖς 

ι - 2 - ,, 

889 νόσον, δι᾿ ἣν οἵ νοσοῦντες ἐν αὐτοῖς κείσονται. 

ἷῶὰ 

ἀλλὰ μὴ ἔστω ἐν σπουδῇ τὰ βαρβάρων. μηδὲ τάττω- 
μὲν αὐτοὺς ἐς τὸ ὑγιαῖνον πολεμιωτάτους ὄντας καὶ 

οὐκ ἐνσπόνδους τῷ περὶ ἡμᾶς γένει. τὴν δὲ Ἔφε- 
σον τίς ἀφαιρήσεται τὸ σώξεσϑαι βεβλημένην μὲν 
τὰς ἀρχὰς τοῦ γένους ἐκ τῆς καϑαρωτάτης ᾿4τϑίδος. 
ἐπιδεδωκυῖαν δὲ παρὰ πάσας. ὁπόσαι Ἰωνικαί τε καὶ 
“ὐδιοι. προβεβηκυῖαν δὲ ἐπὶ τὴν ϑάλατταν διὰ τὸ 
ὑπερήκειν τῆς γῆς. ἐφ᾽ ἧς ὠκίσϑη, μεστὴν δὲ φρον- 
τισμάτων οὖσαν φιλοσόφων τε καὶ ῥητορικῶν. ὑφ᾽ 
ὧν ἡ πόλις οὐχ ἵππῳ. μυριάσι δὲ ἀνθρώπων ἰσχύει, 
σοφίαν ἐπαινοῦσα;: τίς δ᾽ ἂν σοφὸς ἐκλιπεῖν σοι δο- 
κεῖ τὸν ὑπὲρ πόλεως τοιαύτης ἀγῶνα ἐνθυμηϑεὶς 
μὲν Ζημόκριτον ἐλευϑερώσαντα λοιμοῦ ποτε 4βδη- 
ρέτας. ἐννοήσας δὲ Σοφοκλέα τὸν ᾿Αϑηναῖον. ὃς λέ- : 
γεται καὶ ἀνέμους ϑέλξαι τῆς ὥρας πέρα πνεύσαντας. 

ἀκηκοὼς δὲ τὰ ᾿Εμπεδοκλέους. ὃς νεφέλης ἀνέσχε 
φορὰν ἐπ᾽ ᾿Ζκραγαντίνους ῥαγείσης; ἐπικόπτει μὲ 
ὁ χατήγορος᾽ ἀκούεις γάρ που καὶ σύ. ὦ βασιλεῦ. 
καί φησιν. οὐκ ἐπειδὴ σωτηρίας αἴτιος Ἐφεσίοις 
ἐγενόμην. γράφεσϑαί με. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ προεῖπον ἐμ-- 
πεσεῖσϑαί σφισι τὴν νόσον. τουτὶ γὰρ ὑπὲρ σοφίαν 
εἶναι καὶ τερατῶδες. τῆς δ᾽ ἐπὶ τοσόνδε ἀληϑείας 
οὐκ ἂν ἐφικέσϑαι με. εἰ μὴ γόης τε ἣν καὶ ἀπόρ- 
ρητος. τί οὖν ἐνταῦϑα ἐρεῖ Σωκράτης ὑπὲρ ὧν 
ἔφασκε τοῦ δαιμονίου μανϑάνειν; τί δὲ Θαλῆς τε 
χαὶ ᾿ἀναξαγόρας. τὼ Ἴωνε. ὁ μὲν τὴν εὐφορίαν τὴν 

οι 

-" 0 

τῷ φΦ 

[Ὸ δι 
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τῶν ἐλαιῶν, ὁ δὲ πολλὰ τῶν οὐρανίων παϑῶν προ- 
ειἰπόντε; ἢ γοητεύοντε προειπεῖν ταῦτα; καὶ μὴν καὶ 840 ; 
ὑπήχϑησαν οὗτοι δικαστηρίοις ἐφ᾽ ἑτέραις αἰτίαις, 
καὶ οὐδαμοῦ τῶν αἰτιῶν εἴρηται γόητας εἶναι σφᾶς, 

[ ᾿Ὶ » 

8 ἐπειδὴ προγιγνώσκουσι. καταγέλαστον γὰρ τοῦτο 
3 ΄ Α 3 ε] 3 ὕ Ἁ -» 3 -" 

ἐδόκει καὶ οὐδ ἐν Θετταλίᾳ πιϑανὸν κατ ἀνδρῶν 
188. λέγεσϑαι σοφῶν. οὗ τὰ γύναια κακῶς ἤκουεν ἐπὶ τῇ 

τῆς σελήνης ἕλξει. πόϑεν οὖν τοῦ περὶ τὴν Ἔφεσον 
πάϑους ἠσθόμην; ἤκουσας μὲν καὶ τοῦ κατηγόρου 

10 εἰπόντος, ὅτι μὴ κατὰ τοὺς ἄλλους διαιτῶμαι. κἀμοὶ 
δὲ ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ σιτίων, ὡς λεπτὰ καὶ ἡδίω τῆς 
ἑτέρων συβάριδος, ἐν ἀρχῇ εἴρηται" τοῦτό μοι, ὦ 
βασιλεῦ, τὰς αἰσϑήσεις ἐν αἰϑοίᾳ τινὶ ἀπορρήτῳ φυ- 

΄ ΩΨ ΡΕΞ ι Ἧς δ, Ὁ 5 «ὰ 5 : λάττει κοὐκ ἐᾷ ϑολερὸν περὶ αὐτὰς οὐδὲν εἶναι, διο-- 
15 ρᾶν τε, ὥσπερ ἐν κατόπτρου αὐγῇ; πάντα γιγνόμενά 

τε καὶ ἐσόμενα. οὐ γὰρ περιμενεῖ γε ὁ σοφὸς τὴν 
γῆν ἀναϑυμιῶσαν ἢ τὸν ἀέρα διεφϑορότα, ἣν τὸ 
δεινὸν ἄνωϑεν ῥέῃ, ἀλλὰ ξυνήσει αὐτῶν καὶ ἐπὶ ϑύ- 
ραις ὄντων ὕστερον μὲν ἢ οἵ ϑεοί, ϑᾶττον δὲ ἢ οἵ 

, Α Α Α ΄ ᾿, " 
20 πολλοί, ϑεοὶ μὲν γὰρ μελλόντων, ἀνϑρῶποι δὲ γιγνο- 

μένων. σοφοὶ δὲ προσιόντων αἰσϑάνονται. λοιμῶν 
δ᾽ αἰτίας ἰδία. βασιλεῦ, ἐρώτα, “σοφώτεραι γὰρ ἢ 

᾿ κ ’ 

ἐς τοὺς πολλοὺς λέγεσϑαι" ἀρ᾽ οὖν τὸ οὕτως διαι- 

τᾶσϑαι λεπτότητα μόνον ἐργάξεται τῶν αἰσϑήσεων 
σι ΄ 

25 ἢ ἰσχὺν ἐπὶ τὰ μέγιστά τε καὶ ϑαυμασιώτατα; ϑεω- 
π 3 Ε ει , Α 3 3 “» ; Ψ 

ρεῖν δ᾽ ἔξεστιν, ὁ λέγω. καὶ ἀπ᾿ ἄλλων μέν. οὐχ 
[γὴ Ἁ 2 “ῳ ΔΩ ’ " Χ ΄ ᾿} , ἥκιστα δὲ κἀκ τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ περὶ τὴν νόσον ἐκείνην 
πραχϑέντων᾽ τὸ γὰρ τοῦ λοιμοῦ εἶδος, πτωχῷ δὲ 

’, τς Ξ . - "ἢ 
γέροντι εἴκαστο, καὶ εἶδον καὶ ἰδὼν εἷλον. οὐ παύ- 

80 σας νόσον, ἀλλ᾽ ἐξελών. ὅτῳ δ᾽ εὐξάμενος, δηλοῖ 
τὸ ἱερόν, ὃ ἐν ᾿φέσῳ ὑπὲρ τούτου ἱδρυσάμην,. Ἥρα- 
κλέους μὲν γὰρ ᾿Δποτροπαίου ἐστί. ξυνεργὸν δ᾽ 841 



ε- πριν τι Ὁ 
χ 
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αὐτὸν εἱλόμην. ἐπειδὴ σοφός τε καὶ ἀνδρεῖος ὧν 
ἐχάϑηρέ ποτε λοιμοῦ τὴν Ἦλιν τὰς ἀναϑυμιάσεις 
ἀποκλύσας. ἃς παρεῖχεν ἡ γῆ κατ᾿ Αὐγέαν τυραν- 
νεύοντα. τίς ἂν οὖν σοι, βασιλεῦ. δοκεῖ φιλοτιμού- 
μενος γόης φαίνεσϑαι ϑεῷ ἀναϑεῖναι. ὃ αὐτὸς εἴρ- 
γαστο; τίνας δ᾽ ἂν κτήσασϑαι ϑαυμαστὰς τῆς τέχνης 
ϑεῷ παρεὶς τὸ ϑαυμάξεσϑαι; τίς δ᾽ ἂν Ἡρακλεῖ εὔξα- 
σϑαι γόης ὦν; τὰ γὰρ τοιαῦτα οἷ κακοδαίμονες βό- 
ϑροις ἀνατιϑέασι καὶ χϑονίοις ϑεοῖς. ὧν τὸν Ἡρακλέα 
ἀποτακτέον., καϑαρὸς γὰρ καὶ τοῖς ἀνθρώποις εὔνους. 
ηὐξάμην αὐτῷ καὶ ἐν Πελοποννήσῳ ποτέ. λαμίας 
γάρ τι φάσμα κἀκεῖ περὶ τὴν Κόρινϑον ἤλυε σιτού- 
μενον τῶν νέων τοὺς καλούς, καὶ ξυνήρατό μοι τοῦ 
ἀγῶνος οὐ ϑαυμασίων δεηϑεὶς δώρων, ἀλλὰ μελιτ-- 
τούτης καὶ λιβανωτοῦ καὶ τοῦ ὑπὲρ σωτηρίας τι ἀν- 
ϑρώπων ἐργάσασϑαι, τουτὶ γὰρ καὶ κατὰ τὸν Εὐρυ- 
σϑέα μισϑὸν τῶν ἄϑλων ἡγεῖτο. μὴ ἄχϑου. βασιλεῦ, 
τὰ Ἡρακλέους ἀκούων᾽ ἔμελε γὰρ αὐτοῦ τῇ ᾿Αϑηνᾷ, 

843 ἐπειδὴ χρηστὸς καὶ σωτήριος τοῖς ἀνθρώποις. ἀλλ᾽ 
10 ἐπεὶ κελεύεις μὲ ὑπὲρ τῆς ϑυσίας ἀπολογεῖσθαι, 

τουτὶ γὰρ καὶ τῇ χειρὶ ἐνδείκνυσαι, ἄκουε ἀπολο- 
γίας ἀληϑοῦς᾽ ἐγὼ γὰρ πάνϑ᾽ ὑπὲρ σωτηρίας τῶν 

» - κ᾿ 

ἀνθρώπων πράττων οὔπω ὑπὲρ αὐτῶν ἔϑυσα, οὐδ᾽ 
ἂν ϑύσαιμι οὐδέν, οὐδ᾽ ἂν ϑίγοιμι ἱερῶν. ἐν οἷς 

Σ 3.2) Ἢ 3 ΄ Ρ ΄ , κ 

αἷμα, οὐδ᾽ ἂν εὐξαίμην ἐς μάχαιραν βλέπων ἡ ϑυ- 
, 2 53 -» 

σίαν, ἦν φησιν. οὐ Σχύϑην με. ὦ βασιλεῦ, ἥρηκας, 
ς᾽. .9 - - ὟΝ τ , θ'8.5.". 2 , ’ 

οὐδ᾽ ἐκ τῆς ἀμίχτου ποϑέν, οὐδ᾽ ἐπέμιξα πω Μασ- 
ς ΄ : -" - 

σαγέταις ἢ Ταύροις. ὡς κἀκείνους ἂν τοῦ τῆς ϑυ- 
, -" ΄ ᾿ 3 ὔὕ 3 Ἢ -» Ὁ 

σίας ἔϑους μετέβαλον ἀνοίας δ᾽ ἂν ποῖ ἤλαυνον, 
ἵνα πλεῖστα μὲν ὑπὲρ μαντικῆς διαλεγόμενος καὶ ὅπη 
Ε ᾿ ἔρρωται ἢ μή. ἄριστα δ᾽ ἀνθρώπων ἠσϑημένος. ὅτι 

ς » " “- ΄ “» 

τὰς αὑτῶν βουλὰς οἱ ϑεοὶ τοῖς ὁσίοις τε καὶ σοφοῖς 

φι 

τϑ Ὁ 

90 
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ἀνδράσι καὶ μὴ μαντευομένοις φαίνουσι. μιαιφονέας 
ἅπτωμαι καὶ σπλάγχνων ἀϑύτων ἐμοὶ καὶ ἀκαλλιε-- 
ρήτων ; ἐφ᾽ οἷς ἀπέλιπεν ἄν μὲ καὶ ἡ τοῦ δαιμονίου 
ὀμφὴ μὴ καϑαρὸν ὄντα. καὶ μὴν εἴ τις ἀφελὼν τὸ 
τῆς ϑυσίας μύσος ἐξετάζοι τὸν κατήγορον πρὸς ἃ 

μικρῷ πρόσϑεν εἴρηκεν. ἀπαλλάττει μὲ τῆς αἰτίας 
αὐτός. ὃν γάρ φησι προειπεῖν ᾿Βφεσίοις τὴν νόσον 
ϑυσίας οὐδεμιᾶς δεηϑέντα. τί σφαγίων ἐδεήϑην [ἀν] 
ἐφ᾽ ἃ καὶ μὴ ϑυσαμένῳ παρῆν εἰδέναι; μαντικῆς δὲ 
τί ἐδεόμην ὑπὲρ ὧν αὐτός τε ἐπεπείσμην καὶ ἕτερος; 
εἰ γὰρ ὑπὲρ Νερούα καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν χρένομαι, 
λέξω πάλιν, ἃ καὶ πρώην εἶπον, ἡνίκα ἠτιῶ ταῦτα᾽ 
Νερούαν γὰρ ἄξιον μὲν ἀρχῆς ἡγοῦμαι πάσης καὶ 3848 
λόγου παντὸς ἐπ᾽ εὐφημίαν ἥκοντος. ἀγωνιστὴν δὲ 

τ 3 Γ Ἁ Ἁ -» 

φροντίδων οὐ χρηστόν. καταλέλυται γὰρ τὸ σῶμα 
ς - ΄ 

ὑπὸ τῆς νόσου. δι᾿ ἣν καὶ ἡ γνώμη μεστὴ ἄσης καὶ 
οὐδὲ, τὰ οἴκοι ἱκανή σὲ γοῦν ἐπαινεῖ μὲν σώματος, 
ἐπαινεῖ δὲ γνώμης, εἰκὸς μὲν οἶμαί τι πράττων, 
προϑυμοτέρα γὰρ ὄντως ἡ ἀνθρωπεία φύσις ἐπαι- 
νεῖν. ἃ μὴ αὐτὴ ἔρρωται. πέπονθε δέ τι καὶ πρὸς 
ἐμὲ χρηστὸν Νερούας. καὶ οὔτε γελάσαντα πω αὐτὸν 

Ἀν ᾽ Ξ 
ἐπ᾿ ἐμοῦ οἶδα οὔτε εὐηϑισάμενόν τι τῶν εἰωϑότων 
ἐν φίλοις. ἀλλ᾽ ὥσπὲρ τὰ μειράκια πρὸς τοὺς πατέ- 
ρας τὲ καὶ διδασκάλους τοὺς αὑτῶν, εὐλαβῶς μὲν 

, . νῷ, ΕΉΨΕΡῚ - » » 2 » ον }Ὶ 
φϑέγγεται τὸ ἐπ᾿ ἐμοῦ πᾶν. ἐρυϑριᾷ δὲ ἔτι. εἰδῶς 
δὲ τὸ ἐπιεικὲς ἐπαινοῦντά με οὕτω τι ἄγαν ἐπιτη- 
δεύει αὐτό. ὡς κἀμοὶ ταπεινότερος τοῦ μετρίου φαί- 

-» 3 ς ΄ 9, -» 

νεῦϑαι. πῶς οὖν πιϑανὸν ἡγήσαιτο ἄν τις ἀρχῆς 
ἐπιϑυμῆσαι Νερούαν ἀγαπῶντα, εἰ τῆς ἑαυτοῦ οἰχίας 
᾿" “1 ἐδ. ἐν ΄ , ’ ᾿ 2 
ἄρξοι. ἢ ὑπὲρ μεγάλων διαλέγεσϑαΐξ μοι τὸν μηδ 

ὑπὲρ μικρῶν τεϑαρρηκότα. ἢ ξυνάπτειν ἐμοὶ γνώμην 
ἘΠῚ ν ξ ᾿ . “᾿ ὡς νχ ᾿ ΄ 
ὑπὲρ ὧν μηδὲ πρὸς ἄλλον. εἰ τούμον ἐνεϑυμηϑη. 



[ἢ 
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ξυνῆψεν; ἢ πῶς ἔτ᾽ ἐγὼ σοφὸς γνώμην ἑρμηνεύειν 
ἀνδρὸς μαντικῇ μὲν πιστεύων, ἀπιστῶν δὲ σοφία; 
τὸν δὲ Ὄρφιτον καὶ τὸν Ῥοῦφον. τοὺς δικαίους μὲν 
καὶ σώφρονας. νωϑροὺς δὲ ἄνδρας. ὡς εὖ οἶδα. εἰ 
μὲν ὡς τυραννησείοντας διαβεβλῆσϑαί φασιν. οὐκ 5 
οἶδ᾽ εἴτε τούτων πλέον διαμαρτάνουσιν. εἴτε Νερούα. 
εἰ δ᾽ ὡς ξυμβούλω γεγονότε. πιϑανώτερος ἀρχῇ ἐπι- 

11: ϑέσϑαι Νερούας. ἢ οἵδε ξυμβουλεῦσαι; ἀλλὰ μὴν 
τόν γε ὑπὲρ τούτων κρίνοντα κἀκεῖνα εἰκὸς ἦν ἐν- 
ϑυμεῖσϑαι, τί ἐβούλετό μοι τὸ ξυλλαμβάνειν τοῖς ἐπὶ τὸ 

8344 νεώτερα ἥκουσι᾽ χρήματα μὲν γὰρ οὔ φησι παρ᾽ 
αὐτῶν γεγενῆσϑαί μοι. οὐδὲ δώροις ἐπαρϑέντα με 
ταῦτα εἰργάσϑαι᾽ σκεψώμεϑα δέ, μὴ μεγάλων δεόμε- 
νος ἀνεβαλόμην τὰς παρ᾽ αὐτῶν εὐεργεσίας ἐς ὃν 
ὥοντο ἄρξειν χρόνον, ἐν ᾧ μεγάλα μὲν ἂν αἰτεῖν 15 
ὑπῆρξε. μειξόνων δ᾽ ἀξιοῦσϑαι᾽ πῶς οὖν ταῦτα ἔσται 
δήλα; ἐνθυμήϑητι, βασιλεῦ. σεαυτὸν καὶ τοὺς ἔτι 
πρὸ σοῦ ἄρχοντας. ἀδελφὸν δήπου τὸν σεαυτοῦ καὶ 
πατέρα Νέρωνά τε. ἐφ᾽ ὧν ἦρξαν. κατὰ τούτους γὰρ 
μάλιστα τοὺς βασιλέας βεβίωταί μοι ἐς τὸ φανερόν, 30 
τὸν ἄλλον χρόνον Ἰνδοῖς φοιτῶντι. τούτων δὴ τῶν 
ὀχτὼ καὶ τριάκοντα ἐτῶν. τοσοῦτον γὰρ τὸ ἐς σὲ 
μῆκος, οὔτε ἐπὶ ϑύρας βασιλείους ἐφοίτησα πλὴν ἐν 
Αἰγύπτῳ τοῦ σοῦ πατρός, ἐπεὶ μήτε βασιλεύς πῶ 
ἐτύγχανεν ὧν ὡμολόγει τε δι᾽ ἐμὲ ἥκειν. οὔτε ἀνε- 35 
λεύϑερόν τι διελέχϑην βασιλεῦσιν ἢ ὑπὲρ βασιλέων 
δήμοις οὐτ᾽ ἐπιστολαῖς ἐλαμπρυνάμην ἢ γραφόντων 
ἐμοὶ βασιλέων ἢ αὐτὸς ἐνδεικνύμενος γράφειν. οὔϑ᾽ 
ὑπὲρ δωρεῶν κολακεύων βασιλέας ἐμαυτοῦ ἀπηνέ- 
χϑην. εἰ γοῦν ἔροιό μὲ πλουσίους ἐνθΎυμηϑεὶς καὶ 80 
πένητας. ποτέρου τῶν ἐϑνῶν τούτων ἐμαυτὸν γράφω. 
τῶν πλουσιωτάτων φήσω. τὸ γὰρ δεῖσϑαι μηδενὸς 
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ἐμοὶ “υδία καὶ τὸ Πακτωλοῦ πᾶν. πῶς οὖν ἢ τὰς 
παρὰ τῶν οὔπω βασιλέων δωρεὰς ἀνεβαλλόμην ἐς 
ὃν ἄρξειν αὐτοὺς ὥμην χρόνον ὁ μηδὲ τὰς παρ᾽ 
ὑμῶν ἕλόμενος. οἷς βέβαιον ἡγούμην τὸ ἄρχειν, ἢ 

5 βασιλειῶν μεταβολὰς ἐπενόουν μηδὲ ταῖς καϑεστη- 
κυίαις ἐς τὰ τιμᾶσϑαι χρώμενος; καὶ μὴν ὁπόσα 
γίγνεται φιλοσόφῳ ἀνδρὶ κολακεύοντι τοὺς δυνα- 
τούς, δηλοῖ τὰ Εὐφράτου" τούτῳ γὰρ ἐντεῦϑεν τί 
λέγω χρήματα; πηγαὶ μὲν οὖν εἰσι πλούτου, κἀπὶ 

τὸ τῶν τραπεζῶν ἤδη διαλέγεται κάπηλος ὑποκάπηλος 840 
τελώνης ὀβολοστάτης πάντα γιγνόμενος τὰ πωλού- 
μενά τε καὶ πωλοῦντα. ἐντετύπωται δ᾽ ἀεὶ ταῖς τῶν 
δυνατῶν ϑύραις καὶ προσέστηκεν αὐταῖς πλείω καὶι- 
ρὸν ἢ οἱ ϑυρωροί. ἀπελήφϑη δὲ καὶ ὑπὸ ϑυρωρῶν 

τ πολλάκις. ὥσπερ τῶν κυνῶν οἵ λίχνοι. δραχμὴν δὲ 
οὐδὲ φιλοσόφῳ ἀνδρὶ προέμενός ποτὲ ἐπιτειχίξει τὸν 
ἑαυτοῦ πλοῦτον ἑτέροις. τὸν Ζ4ἰγύπτιον τουτονὲ βό- 
σχῶν χρήμασι καὶ ὀξύνων ἐπ᾽ ἐμὲ γλῶτταν ἀξίαν 
ἐχτετμῆσϑαι. 

20 Εὐφράτην μὲν δὴ καταλείπω σοί, σὺ γάρ, ἢν 
μὴ κόλακας ἐπαινῆς. εὑρήσεις τὸν ἄνθρωπον κακίω 
ὧν ἑρμηνεύω, τῆς δὲ λοιπῆς ἀπολογίας ἀκροῶ" τίς 
οὖν αὕτη καὶ ὑπὲρ τίνων; ἤδετό τις. ὦ βασιλεῦ, 
παιδὸς ᾿Δρκάδος ἐν τῇ κατηγορίᾳ ϑρῆνος, τετμῆσϑαι 

95 μὲν αὐτὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ νύκτωρ. εἰ δ᾽ ὄναρ φησίν, οὔπω 
οἶδα, εἶναι δὲ πατέρων τὲ ἀγαϑῶν ὁ παῖς οὗτος καὶ 

τὸ εἶδος οἷοι ᾿ἀρκάδων οἵ ἐν αὐχμῷ καλοί. τοῦτόν 
φασιν ἵκετεύοντά τε καὶ ὀλοφυρόμενον ἀπεσφάχϑαι 
κἀμὲ τὰς χεῖρας ἐς τὸ τοῦ παιδὸς αἷμα βάψαντα ϑεοῖς 

80 ὑπὲρ ἀληϑείας εὔχεσϑαι. μέχρι τούτων ἐμὲ κρίνου- 
σιν, ὁ δὲ ἐφεξῆς λόγος τῶν ϑεῶν ἅπτεται, φασὶ γὰρ 
τοὺς ϑεοὺς ἀκοῦσαι μὲν ὧδέ μου εὐξαμένου, δοῦναι 

12 
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ς 9 τῶ - 

δὲ ἱερὰ εὔσημα καὶ μὴ ἀποκτεῖναι ἀσεβοῦντα. τὴν 
υ- 5 3 ΄ ς 2 ’ ΄ 5’ » 

846 μὲν οὖν ἀκρόασιν, ὡς οὐ καϑαρά, τί ἄν. ὦ βασιλεῦ, 
λέγοιμι; ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν γέ μου ἀπολογητέα, τίς ὁ ̓ 4ρ- 
κὰς οὗτος; εἰ γὰρ μὴ ἀνώνυμος τὰ πατέρων. μηδ᾽ 
ἀνδραποδώδης τὸ εἶδος, ὥρα σοι ἐρωτᾶν, τί μὲν 
ὄνομα τοῖς γειναμένοις αὐτόν. τίνος δὲ οἰκίας οὗτος, 

τίς δ᾽ ἐθρέψατο αὐτὸν ἐν ᾿Δρκαδίᾳ πόλις, τίνων δὲ 
βωμῶν ἀπαχϑεὶς ἐνταῦϑα ἐθύετο. οὐ λέγει ταῦτα 
χαίτοι δεινὸς ὧν μὴ ἀληϑεύειν. οὐκοῦν ὑπὲρ ἀν- 
δραπόδου κρένει με. ᾧ γὰρ μήτ᾽ αὐτῷ ὄνομα μήϑ᾽ 
ὧν ἔφυ. μὴ πόλις μὴ ̓ κλῆρός ἐστιν. οὐχί, ὦ ϑεοί, 
τοῦτον ἐν ἀνδραπόδοις χρὴ τάττειν ; ἀνώνυμα γὰρ 

πάντα. τίς οὖν ὁ κάπηλος τοῦ ἀνδραπόδου ; τίς ὁ 
πριάμενος αὐτὸ ἐξ ἀρκάδων; εἰ γὰρ τὸ γένος τού- 
τῶν ἐπιτήδειον τῇ σφαττούσῃ μαντικῇ. πολλῶν μὲν 
χρημάτων εἰκὸς ἐωνῆσθϑαι τὸν παῖδα. πεπλευκέναι 
ὃ ἕ τινα ἐς Πελοπόννησον, ἵν᾽ ἐνθένδε ἡμῖν ἀναχϑείη 
ὁ Αρκας. ἀνδράποδα μὲν γὰρ Ποντικὰ ἡ Ἵύδια ἢ 
ἐκ Φρυγῶν πρίαιτ᾽ ἂν κἀνταῦϑά τις. ὧν γε καὶ ἀγέ- 
λαις ἐντυχεῖν ἐστιν ἅμα φοιτώσαις δεῦρο, ταυτὶ γὰρ 
τὰ ἔϑνη καὶ ὁπόσα βαρβάρων. πάντα τὸν χρόνον 
ἑτέρων ἀκροώμενοι οὔπω τὸ δουλεύειν αἰσχρὸν 
ἡγοῦνται᾽ Φρυξὶ γοῦν ἐπιχώριον καὶ ἀποδέδοσθϑαι 
τοὺς αὑτῶν καὶ ἀνδραποδισϑέντων μὴ ἐπιστρέφε- 
σϑαι. Ἕλληνες δὲ ἐλευϑερίας ἐρασταὶ ἔτι καὶ οὐδὲ 
δοῦλον ἀνὴρ Ἕλλην πέρα ὅρων ἀποδώσεται. ὅϑεν 
οὐδὲ ἀνδραποδισταῖς οὔτε ἀνδραπόδων καπήλοις ἐς 
αὐτοὺς παριτητέα, ἐς δὲ ᾿ἀρκαδίαν καὶ μᾶλλον, πρὸς 
γὰρ τῷ παρὰ πάντας ἐλευϑεριάξειν Ἕλληνας δέονται. 
καὶ ὄχλου δούλων. ἔστι δὲ πολυλήιος (καὶ ποώδης) 
ἡ ̓ἀρκαδία καὶ ὑλώδης οὐ τὰ μετέωρα μόνον, ἀλλὰ 

841 χαὶ τὰ ἐν ποσὶ πάντα. δεῖ δὴ αὐτοῖς πολλῶν μὲν 
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γεωργῶν, πολλῶν δὲ αἰπόλων συφορβῶν τε καὶ ποι- 
, ᾿ , ν ᾿ 3.5. ἢ , ᾿ν ἌΝ 8... 9 

μένων καὶ βουκόλων τῶν μὲν ἐπὶ βουσί, τῶν ὃ ἐφ 

ἵπποις. δρυτόμων τὲ δεῖται πολλῶν ἡ χώρα καὶ 
τοῦτο ἐκ παίδων γυμνάζονται. εἰ δὲ καὶ μὴ τοιάδε 
53 ᾿Ὶ »Ἥ 3 ΄ 3 2 τΥ [χὰ δ 

ἣν τὰ τῶν ἄρκαδων, ἀλλ᾽ εἶχον, ὥσπερ ἕτεροι, προσ- 

ἀποδίδοσθαι τοὺς αὑτῶν δούλους, τί τῇ ϑρυλουμένῃ 
σοφίᾳ ξυνεβάλλετο τὸ ἐξ ᾿ἀρκαδίέας εἶναι τὸν σφατ- 

ῇ 3ς" ᾿Ὶ ’ »Ὕ ε ΄ ᾿] ’ 

τόμενον; οὐδὲ γὰρ σοφώτατοι τῶν Ελληνων Δρκα- 

δες. ἵν᾽ ἑτέρου τι ἀνθρώπου πλέον περὶ τὰ λογικὰ 
τῶν σπλάγχνων φαίνωσιν, ἀλλὰ ἀγροικότατοι ἀν- 
ϑοώπων εἰσὶ καὶ συώδεις τά τε ἄλλα καὶ τὸ γαστρί- 
ξεϑαι τῶν δρυῶν. ϑητορικώτερον ἴσως ἀπολελόγημαι 

- - ᾿] 

τοὐμοῦ τρύπου, τὰ τῶν ᾿ἀρκάδων ἀφερμηνεύων ἤϑη 
καὶ παριὼν ἐς Πελοπόννησον τῷ λόγῳ. ἡ γὰρ ἐμοὶ 

162 τ προσήκουσα ἀπολογία τίς; οὐκ ἔϑυσα οὐ ϑύω οὐ 
Σ ϑιγγάνω αἵματος; οὐδ᾽ εἰ βώμιον αὐτὸ εἴη. Πυϑα- 

γόρας τε γὰρ ὧδε ἐγίγνωσκεν οἵ τε ἀπ᾿ αὐτοῦ παρα- 
πλησίως. καὶ κατ᾽ Αἴγυπτον δὲ οἵ Γυμνοὶ καὶ Ἷν- 
δῶν οἵ σοφοί, παρ᾽ ὧν καὶ τοῖς ἀμφὶ Πυϑαγόραν 

- ᾿ ͵ ι » ΄ 
0 αἷ τῆς σοφίας ἀρχαὶ ἐφοίτησαν. κατὰ ταῦτα ϑύοντες 

3 - 2 Ἂ δ κ' 3 ᾿ ͵ 
οὐ δοκοῦσιν ἀδικεῖν τοῖς ϑεοῖς, ἀλλὰ γηρασκειν τξ 

αὐτοῖς ξυγχωροῦσιν ἀρτίοις τὰ σώματα καὶ ἀνόσοις, 
καὶ σοφωτέροις ἀεὶ δοκεῖν μὴ τυραννεύεσϑαι μηδε- 
νὸς δεῖσϑαι. καὶ οὐκ ἀπεικός. οἶμαι, ἀγαϑῶν δεῖ- 

85 σϑαι σφᾶς ὑπὲρ καϑαρῶν ϑυμάτων. δοκῶ γάρ μοι 848 
καὶ τοὺς ϑεοὺς τὸν αὐτὸν ἐμοὶ νοῦν ὑπὲρ ϑυσιῶν 
ΕΣ Ἄς Νές, “ "» -" » - 

ἔχοντας τὰ λιβανοφόρα τῆς γῆς ἐν καϑαρῷ τῆς οἶχου- 
μένης ἐκφυτεύειν, ἵν᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν ϑύοιμεν μὴ σιδη- 
ροφοροῦντες ἐν ἱεροῖς, μηδ᾽ αἷμα ἐς βωμοὺς ϑαίνον- 

᾿ ᾽ τ τι ἐν ᾿ς 
ϑῦτδς. ἐγὼ δ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐμαυτοῦ καὶ τῶν ϑεῶν ἐκ- 
λαϑόμενος ἔϑυον τρόπον, ὃν μήτ᾽ αὐτὸς εἴωϑα μήτε 

3 [4 Γ -» 

τις ἀνθρώπων ϑύοι. ἀπαλλαττέτω μὲ τῆς αἰτίας 18 

σι 
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καὶ ὃ καιρός, ὃν εἴρηκεν ὁ κατήγορος᾽ τὴν γὰρ ἡμέ- 
φαν ἐκείνην ἐν ἢ ταῦτα εἰργάσϑαι μοί φησιν. εἰ 
μὲν ἐγενόμην ἐν ἀγρῷ, ἔϑυσα, εἰ δὲ ἔϑυσα, καὶ ἔφα- 
γον. εἶτά με, ὦ βασιλεῦ, ϑαμινὰ ἐρωτᾷς, εἰ μὴ ἐπε- 
χωρίαξζον τῇ Ῥώμῃ τότε; καὶ συ, βέλτιστε βασιλέων, 
ἐπεχωρίαξες. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἴποις ϑῦσαι τοιαῦτα. καὶ 
ὁ συχοφάντης. ἀλλ᾽ οὐχ ὁμολογήσει τὰ τῶν ἀνδρο- 
φόνων πράττειν. εἰ κατὰ τὴν Ῥώμην διῃτᾶτο. καὶ 
μυριάδες ἀνθρώπων. ἃς βέλτιον ξενηλατεῖν ἢ ὑπά- 
γειν γραφαῖς, ἐν αἷς τεκμήριον ἀδικημάτων ἔσται τὸ 
ἐνταῦϑα εἶναι. καίτοι τὸ ἐς τὴν Ῥώμην ἥκειν καὶ 
παραιτεῖται τάχα τῆς τοῦ νεώτερα πράττειν δοκεῖν 
αἰτίας, τὸ γὰρ ἐν πόλει ζῆν, ἐν ἧ πάντες μὲν ὀφϑαλ- 
μοί, πᾶσα δὲ ἀκρόασις ὄντων τε καὶ οὐκ ὄντων. οὐ 
ξυγχωρεῖ νεωτέρων ἅπτεσϑαι τοῖς γε μὴ λέαν ϑανα- 
τῶσι, τοὺς δ᾽ εὐλαβεστέρους τε καὶ σώφρονας βφρα- 

14 δέως ὁ ἄγει καὶ ἐφ᾽ ἃ ἔξεστι. τί οὖν. ὦ συκοφάντα, 

κατὰ τὴν νύκτα ἐκείνην ἔπραττον; εἰ μὲν ὡς σεαυ- 
Α ᾽ » 3 ᾿ Α Α ᾽ -" [χ 9 - τὸν ἐρωτᾶς. ἐπειδὴ καὶ σὺ ἐρωτᾶν ἥκεις. ἀγῶνας 

ς ᾿ 3 Ἵἤἷ᾿ ᾿ 

ἡτοίμαξον καὶ κατηγορίας ἐπ᾽ ἄνδρας χρηστοὺς καὶ 

ἀπολέσαι τοὺς οὐκ ἀδικοῦντας καὶ πεῖσαι τὸν βασι- 
λέα μὴ ἀληϑῆ λέγων. ἵν᾽ ἐγὼ μὲν εὐδοκιμοίην. μιαί-- 

[ΕἸ ΄ Χ 
ψοιτὸ δὲ οὗτος, εἰ δ᾽ ὡς φιλοσόφου πυνϑάνῃ. τὸν 
Ζημοχρίτου ἐπήνουν γέλωτα. ὃν ἐς πάντα τὰ τῶν 

849 ἀνθρώπων γελᾷ, εἰ δ᾽ ὡς ἐμοῦ, Φιλίσκος ὁ Μη- 
λιεὺς ἐτῶν ξυμφιλοσοφήσας ἐμοὶ τεττάρων ἐνόσει 
τότε, καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἀπεκάϑευδον οὕτω διακειμένῳ 
χαλεπῶς. ὡς καὶ ἀποθανεῖν ὑπὸ τῆς νόσου. καίτοι 
πολλὰς ἂν ηὐξάμην ἴυγγας ὑπὲρ τῆς ἐκείνου ψυχῆς 

» 3 , γενέσϑαι μοι, καί, νὴ 4. εἴ τινες Ὀρφέως εἰσὶν : 
ς Α » Ψ 2 ὃ ,΄, δ᾽ 3 ΄, 2 

υπὲρ τῶν ἀποϑανοντῶν μελῳδίαι, μηθ ἑἕκείνας ἀγνο- 
- » ςε Ἁ " » 

ῆσαι, καὶ γὰρ ἄν μοι δοκῶ καὶ ὑπὸ τὴν γῆν πορευ- 
Ῥμη]Ποβέσγαϊαβ οα. Κανβοσ. 91 

10 

20 

25 

Θ 



899 ΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤΑ ΕΣ ΤῸΝ [Υ̓ἹΠΠ, 7. ν. 168. 
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ϑῆναι δι᾿ αὐτόν. εἰ ἐφικτὰ ἣν ταῦτα οὕτω μὲ ἀνήρ- 
τητο πᾶσιν οἷς φιλοσόφως τε καὶ κατὰ τὸν ἐμὸν νοῦν 

ἔπραττε. ταῦτ᾽ ἔστι μέν σοι. βασιλεῦ, καὶ Τελεσίνου 

ἀκοῦσαι τοῦ ὑπάτου, παρὴν γὰρ κἀκεῖνος τῷ Μη- 
δ λιεῖ. ϑεραπεύων αὐτὸν νύκτωρ, ὁπόσα ἐγώ. εἰ δὲ 
Τελεσίνῳ ἀπιστεῖς, ἐπειδὴ τῶν φιλοσοφούντων ἐστί. 
καλῶ τοὺς ἰατροὺς μάρτυρας. εἰσὶ δ᾽ οὗτοι Σέλευ-- 
κός τε ὁ ἐκ Κυξίχου καὶ Στρατοκλῆς ὁ Σιδώνιος " 

΄ 7 ἢ »Νη 5 ν ὙΠῸ 3 
τούτους ἐρώτα, εἰ ἀληϑῆ λέγω καὶ μαϑηταὶ δ΄ αὐ- 

10 τοῖς ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα εἵποντο, τῶν αὐτῶν δήπου 
μάρτυρες, τὸ γὰρ προκαλεῖσϑαι δεῦρο τοὺς τῷ Φι- 

᾽ ς τ 
λέσκῳ προσήκοντας ἀναβολὰς ἴσως ἡγήσῃ τῆς δέκης. 
ἐπειδὴ αὐτίκα τῆς Ῥώμης ἀπῆραν ἐς τὰ Μηλιέων 

ἤϑη κατὰ ὁσίαν τοῦ νεκροῦ. ἴτε. ὦ μάρτυρες. καὶ 
ς ὦ 

15 γὰρ δὴ καὶ παρήγγελται ὑμῖν ὑπὲρ τούτου Μ4Ρ- 

ΤΥΡΕΣ. παρ᾽ ὅσον μὲν τοίνυν τῆς ἀληϑείας ἡ 
γραφὴ ξυνετέϑη. δηλοῖ σαφῶς ἡ μαρτυρία τῶν ἀν- 
δρῶν. οὐ γὰρ ἐν προαστείοις. ἀλλ᾽ ἐν ἄστει. οὐκ θῶψ"» γ7ὰ0 9 ᾽ 3 
2. , 3 3 ΨΩ) ΦΙῸΣ 2 .Χ ᾿ ΄ 
ἔξω τείχους. ἀλλ΄ ἐπ᾿ οἰκίας. οὐδὲ παρα Νέερουα, 

Ἁ , Ἷ 3. 23 ῇ 2 4. «τς 
20 παρὰ Φιλίσκῳ δέ, οὐδὲ ἁποσφαττων, ἀλλ΄ ὑπὲρ ψυ- 

» ΤΉΝ ὁ 3 κ 1.9: ΚΕΎΩΝ , 2 5. Ὁ ΩΝ 
χῆς ξεύχομενος. οὐδ΄ ὑπὲρ βασιλείας, ἀλλ΄ ὑπὲρ φι- 

λοσοφίας, οὐδ᾽ ἀντὶ σοῦ χειροτονῶν νεώτερον, ἀλλ᾽ φιαᾶβρ; χείρ Ἃ ἜΘΟΤΩΣ 
᾿» ΄ -"ὝἬ Ὁ ΕΙ ν Ἁ 

ἄνδρα σώξων ἐμαυτῷ ὅμοιον. τί οὖν ὁ ᾿Δρκὰς ἐν- 

ταῦϑα: τί δ᾽ οἵ τῶν σφαγίων μῦϑοι; τί δὲ τὸ τὰ 
95 τοιαῦτα πείϑειν ; ἔσται γάρ ποτε καὶ ὃ μὴ γέγονεν, 

ἂν ὡς γεγονὸς κριϑῇ τὸ δ᾽ ἀπίϑανον τῆς ϑυσίας, 

ὦ βασιλεῦ. ποῖ τάξεις; ἐγένοντο μὲν γὰρ καὶ πρότε- 
ρον σφαγίων μάντεις ἀγαϑοὶ τὴν τέχνην καὶ οἷοι 
ὀνομάσαι, Μεγιστίας ἐξ ̓ Δκαρνανίας, ᾿Δφίστανδρος 860 

80 ἐκ “υκίας, ᾿ἀμπρακία δὲ Σιλανὸν ἤνεγκε, καὶ ἐθύ- 

οντο ὁ μὲν ᾿“καρνὰν Λεωνίδᾳ βασιλεῖ Σπάρτης, ὁ δὲ 
“ύκιος ᾿4λεξάνδρῳ τῷ Μακεδόνι, Σιλανὸς δὲ Κύρῳ 

ἜΕΤῊΣ 
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βασιλείας ἐρῶντι, καὶ εἴ τι ἐν ἀνθρώπου σπλάγχνοις 
ἢ σαφέστερον ἢ σοφώτερον ἢ ἐτυμώτερον ἀπέκειτο, 
οὐκ ἄπορος ἦν ἡ ϑυσία. βασιλέων γε προϊσταμένων 
αὑτῆς, οἷς πολλοὶ μὲν ἦσαν οἰνοχόοι, πολλὰ δ᾽ 
αἰχμάλωτα. παρανομίαι δ᾽ ἀκίνδυνοι καὶ φόβος οὐ- 
δεὶς κατηγορίας, εἴ τι ἔσφαττον᾽ ἀλλ᾽. οἶμαι. παρ- 
ίστατο τοῖς ἀνδράσιν, ὃ κἀμοὶ νῦν κινδυνεύοντι ὑπὲρ 
τοιούτων, ὅτι τὰ μὲν ἄλογα τῶν ἑῴων εἰκός, ἐπειδὴ 
ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ϑανάτου σφάττεται. μὴ ϑολοῦσϑαί τι 

τῶν σπλάγχνων ὑπὸ ἀξυνεσίας ὧν πείσονται᾽ ἄν- τὸ 
ϑρωπον δὲ ἀεί τι ἐν τῇ ψυχῇ ἔχοντα ϑανάτου καὶ 
μήπω ἐφεστηκότος δεῖμα πῶς εἰκὸς παρόντος ἤδη 
καὶ ἐν ὀφϑαλμοῖς ὦ ὄντος δεῖξαί τι ἐπὶ τῶν σπλάγχνων 

μαντικὸν ἢ ὅλως εὔϑυτον ; ὅτι δὲ ὀρϑῶς τε καὶ κατὰ 
φύσιν στοχάξομαι τούτων, σκόπει; βασιλεῦ. ὧδε᾽ ιτὉ 

τὸ ἧπαρ, ἐν ᾧ φασι τὸν τῆς αὐτῶν μαντικῆς εἶναι 
τρίποδα οἵ δεινοὶ ταῦτα. ξύγκειται μὲν οὐ καϑαροῦ 
αἵματος, πᾶν γάρ. ὃ τι ἀκραιφνές, καρδία ἴσχει δι᾽ 
αἰματηρῶν φλεβῶν ἀποχετεύουσα ἐς πᾶν τὸ σῶμα. 
χολὴν δ᾽ ἐπὶ ἥπατι κειμένην ὀργὴ μὲν ἀνίστησι, 20 
φόβοι δὲ ὑπάγουσιν ἐς τὰ κοῖλα τοῦ ἥπατος. ὑπὸ 
μὲν δὴ τῶν παροξυνόντων ξέουσα καὶ μηδὲ τῷ ἕαυ - 
τῆς ἀγγείῳ φορητὸς οὖσα ὑπτίῳ ἐπιχεῖται τῷ ἥπατι, 
καϑ' ὃ ἐπέχει χολὴ πᾶσα τὰ λεῖά τε καὶ μαντικὰ τοῦ 
σπλάγχνου. ὑπὸ δὲ τῶν δειματούντων ξυνιξάνουσα 535 
ξυνεπισπᾶται καὶ τὸ ἐν τοῖς λείοις φῶς. ὑπονοστεῖ 
γὰρ τότε καὶ τὸ καϑαρὸν τοῦ αἵματος, ὑφ᾽ οὗ σπλη- 

8061 ψοῦται τὸ ἧπαρ. ὑποτρέχοντος φύσει τὸν περὶ αὐτὸ 

ὑμένα καὶ τῷ πηλώδει ἐπιπολάζοντος. τί οὖν. ὦ βα- 

σιλεῦ, τῆς μιαιφονίας ἔργον. εἰ ἄσημα τὰ ἱερὰ ἔσται: 30 
ἄσημα δ᾽ αὐτὰ ἡ ἀνθϑρωπεία φύσις ἐργάξεται ξυν-- 
ιεῖσα τοῦ ϑανάτου καὶ αὐτοὶ οἵ ἀποϑνήσκοντες. οἵ 

ΤΥ τς 

σι 



924 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ἘΣ ΤῸΝ ΥΠῚ, 7. ρ. 164. 

μὲν γὰρ εὔψυχοι ξὺν ὀργῇ τελευτῶσιν. οἱ δ᾽ ἀϑυ- ἷ 
μότεροι ξὺν δέει. ἔνϑεν ἡ τέχνη παρὰ τοῖς οὐκ ᾿ 
ἀνεπιστήμοσι βαρβάροις χιμαίρας μὲν καὶ ἄρνας 
ἐπαινεῖ σφάττειν, ἐπειδὴ εὐήϑη τὰ ξῷα καὶ οὐ πόρρω : 
ἀναισϑήτων. ἀλεκτρυόνας δὲ καὶ σῦς καὶ ταύρους. 4 
ἐπειδὴ ϑυμοειδῆ ταῦτα, οὐκ ἀξιοῖ τῶν ἑαυτῆς ἀπορ- 
ρήτων. ξυνίημι, ὦ βασιλεῦ, παροξύνων τὸν κατήγο- 
ρον, ἐπειδὴ σοφώτερόν σε ἀκροατὴν εἴργασμαι., καί 
(οι δοκεῖς καὶ προσέχειν τῷ λόγῳ᾽ εἰ δὲ μὴ σαφῶς 18 
τι αὐτοῦ φράξοιμι, ξυγχωρῶ σοι ἐρωτᾶν με. εἴρηταί 
μοι τὰ πρὸς τὴν τοῦ Αἰγυπτίου γραφήν᾽ ἐπεὶ δ᾽, 
οἶμαι, χφὴ μηδὲ τὰς Εὐφράτου διαβολὰς ὑπερορᾶ- 

σϑαι, σύ, ὦ βασιλεῦ, δικάξοις, ὁπότερος ἡμῶν φιλο-- 

σοφεῖ μᾶλλον᾽ οὐκοῦν ὁ μὲν ἀγωνίζεται μὴ τἀληϑῆ 

περὶ ἐμοῦ λέγειν. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἀξιῶ. καὶ ὁ μέν σε 
ἡγεῖται δεσπότην. ἐγοὶ δ᾽ ἄρχοντα, καὶ ὁ μὲν ξίφος 
ἐπ᾽ ἐμέ σοι δίδωσιν. ἐγὼ δὲ λόγον. ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν 
γε διαβέβληκεν, οἵ λόγοι εἰσίν, οὗς ἐν ᾿Ιωνίᾳ εἶπον, 
φησὶ δ᾽ αὐτοὺς οὐκ ἐς τὸ σοὶ ξυμφέρον ὑπ᾽ ἐμοῦ 

90 εἰρῆσϑαι. καίτοι τὰ μὲν λεχϑέντα ἦν ὑπὲρ Μοιρῶν 
καὶ ἀνάγκης, παράδειγμα δ᾽ ἐγίγνετό μοι τοῦ λόγου 
τὰ τῶν βασιλέων πράγματα, ἐπειδὴ μέγιστα τῶν ἀν- 
ϑρωπείων δοκεῖ τὰ ὑμέτερα, Μοιρῶν τε ἰσχὺν ἐφι-- 
λοσόφουν καὶ τὸ οὕτως ἄτρεπτα εἶναι, ἃ κλώϑουσιν, 

36 ὡς, εἰ καὶ βασιλείαν τῷ ψηφέσαιντο ἑτέρῳ δὴ ὑπάρ- 
χουσαν, ὃ δ᾽ ἀποκτείνειε τοῦτον. ὡς μὴ ἀφαιρεϑείη 
ποτὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἄρχειν, κἂν ἀναβιοίη ὁ ἀποϑανὼν 882 
ὑπὲρ τῶν δοξάντων ταῖς Μοίραις. τὰς γὰρ ὑπερ- 
βολὰς τῶν λόγων ἐσαγόμεϑα διὰ τοὺς τοῖς πιϑανοῖς 

80) ἀπειϑοῦντας, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ τοιύνδε ἔλεγον" ὅτῳ 
164 πέπρωται γενέσϑαι τεχτονικῷ. οὗτος, κἂν ἀποκοπῇ 

τὼ χεῖρε, τεχτονικὸς ἔσται, καὶ ὅτῳ νίκην ἐν Ὀλυμπίᾳ 

σι 

1 φ 

"᾿ σι 
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, ᾿»; Ξ 3 ς᾽ ᾿ 

δρόμου ἄρασϑαι, οὗτος. οὐδ᾽ εἰ πηρωϑείη τὸ σκέλος. 
΄ -» ΄ ᾿, ΔΑΗ͂Ρ Ε “ Ἁ 

ἀμαρτήσεται τῆς νίκης. καὶ ὁτῷ ἔνευσαν οῖραι τὸ 
7 ΄, ͵ ΓΙ 3 ς.2 ἜΣ, ΄ Ἀ ᾿»᾿ 
ἐν τοξείᾳ κράτος. οὗτος, οὐδ΄ εἰ ἀποβάλοι τὰς ὄψεις. 

ἐχπεσεῖται τοῦ σκοποῦ. τὰ δὲ τῶν βασιλέων ἔλεγον 
ΕῚ ᾿ 9 ,͵ ΄ ς - κ ΄΄» 

ἐς τοὺς ᾿Δκρισίους δήπου ορῶν καὶ τοὺς Δαίους 

᾿Ζστυάγη τε τὸν Μῆδον καὶ πολλοὺς ἑτέρους εὖ τί- 
ϑεσϑαι τὰ αὑτῶν ἐν ἀρχῆ δόξαντας. ὧν οἱ μὲν παῖ- 
δας. οἵ δὲ ἐκγόνους ἀποχτείνειν οἰηϑέντες ἀφηρέ- 
ϑησαν ὑπ᾽ αὐτῶν τὸ βασιλεύειν ἀναφύντων ἐξ 
ἀφανοῦς ξὺν τῷ πεπρωμένῳ. καὶ εἰ μὲν ἠγάπων 
κολακευτικήν. εἶπον ἂν καὶ τὰ σὰ ἐντεϑυμῆσϑαι. ὅτε 
ἀπείληψο μὲν ὑπὸ Βιτελίου ἐνταῦϑα. κατεπίμπρατο 
δὲ ὁ “νεῶς τοῦ Διὸς περὶ τὰς ὀφρῦς τοῦ ἄστεος. ὁ 
δ᾽ εὖ κείσεσϑαι τὸ ἑᾳυτοῦ ἐφαάσκεν, εἰ μὴ διαφύ 7γοις 
αὐτόν - χαίτοι μειράκιον ἱκανῶς ἦσϑα καὶ οὔπω 
οὗτος --- ἀλλ᾽ ὅμως. ἐπειδὴ Μοίραις ἐδόκει ἕτερα, 

ὁ μὲν ἀπώλετο αὐταῖς βουλαῖς. σὺ δὲ τἀκείνου νῦν 
σι ς ΄ - “» ἔχεις. ἐπεὶ δ᾽ ἁρμονίᾳ κολακευτικῇ ἄχϑομαι. δοκεῖ 
ἄρ μοι τῶν ἐχρύϑμων τε καὶ οὐκ εὐφϑόγγων εἶναι 

ἣ 9 
, -“ . ᾿ ᾿ ΝῚ ε "δ - “- 

τεμνέσϑῳ μοι δὲ ἡ νευρὰ καὶ μηδὲν ἡγοῦ τῶν σῶν : 

᾿ἐντεθυμῆσϑαί με. ἀλλὰ διειλέχϑαι μόνα τὰ ὑπὲρ 
“- »] ’ - ’ 

“Μοιρῶν καὶ ἀνάγκης. ταυτὶ γάρ φησιν εἰρῆσϑαί μοι 
᾿ . ΄ “ω ᾽ 

ἐπὶ σέ. καίτοι τὸν λόγον τοῦτον ἀνέχονται μὲν καὶ 
» - ὥ ς 

οἱ πολλοὶ τῶν ϑεῶν. οὐκ ἄχϑεται δὲ οὐδὲ ὁ Ζεὺς 
3 » - - - ΄ 

ἀκούων καὶ ταῦτα τῶν ποιητῶν ἐν τοῖς “υκίοις 
’ 

λογοις 
ὦμοι ἐγών, ὕ Σαρπηδό μοι ἕγῶν, ὃτε μοι Σαρπηδόνα 

Ἀ θα. το Ἢ 3. ὧν 3 ΄, 3 τ -" ρ᾽, Ξὼῷ » 

καὶ τοιαῦτ᾽ ἐς αὐτὸν ἀδόντων. ἐν οἷς τοῦ υἱέος ἐξέ- 
στασϑαί φησι ταῖς Μοίραις. λεγόντων τε αὖ ἐν ψυ- 

. ’ 

χοστασίᾳ. ὅτι Μίνω τὸν ἀδελφὸν τοῦ Σαρπηδόνος 
κ) » ΄ ,᾿ ’ 

ἀποθανόντα χρυσῷ μὲν σκήπτρῳ ἐτίμησε καὶ δικά- 
868 ἕευν ἔταξεν ἐν τῇ τοῦ Αἰδωνέως ἀγορᾷ, Μοιρῶν δ᾽ 

τῷ οι 
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οὐ παρῃτήσατο. σὺ δ᾽. ὦ βασιλεῦ, τοῦ χάριν. ἄχϑῃ 
τῷ λόγῳ, ϑεῶν καρτερούντων αὐτόν, οἷς πέπηγεν 
ἀεὶ τὰ πράγματα. καὶ μὴ ἀποκχτεινόντων τοὺς ποι- 
ητὰς ἐπ᾽ αὐτῷ; προσήκει γὰρ ταῖς Μοίραις ἕπεσϑαι 
χαὶ πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν πραγμάτων μὴ χαλε- 
ποὺς εἶναι, Σοφοκλεῖ τὲ μὴ ἀπιστεῖν 

μόνοις οὐ γίγνεται 
ϑεοῖσι γῆρας. οὐδὲ μὴν ϑανεῖν ποτε, 

τὰ δ᾽ ἄλλα συγχεῖ πάνϑ᾽ ὃ παγκρατὴς χρόνος, 

ἄριστα δὴ ἀνθρώπων λέγοντι. ἐγκύκλιοι γὰρ αἵ κατ᾽ 
ἀνθρώπους εὐπραγίαι καὶ ἐφήμερον, ῶ βεσιλεῦ; τὸ 

τοῦ ὄλβου μῆκος᾽" τἀμὰ οὗτος καὶ τὰ τούτου ἕτερος 
καὶ ὁ δεῖνα τὰ τοῦ δεῖνος ἔχων οὐκ ἔχει. ταῦτ᾽ ἐν- 
νοῶν, ὦ βασιλεῦ. παῦε μὲν φυγάς. παῦε δ᾽ αἷμα, 

καὶ φιλοσοφίᾳ μὲν ὅ τι βούλει χρῶ. ἀπαϑὴς γὰρ ἢ 
γε ἀληϑής. δάκρυα δὲ ἀνθρώπων ἀφαίρει, ὡς νῦν 
γἷὲ ἠχὼ μυρία μὲν ἐκ ϑαλάττης, πολλῷ δὲ πλείων 

ἢ: 3 ΄ - , Ω, . ΑΨ Ἐς ΄ 
ἐξ ἠπείρων φοιτᾷ ϑρηνούντων, ὃ τι ἑκάστῳ ϑρήνου 

3 

ὙΠΙ 

9 

10 

8, 

Ὁ 

σι 

. 

-»" ν᾿ 

ἄξιον. τὰ δὲ ἐντεῦϑεν φυόμενα πλείω ὄντα ἢ ἀριϑ- 
"»" .“ ῬοΝ πὸ 3 ,} μεῖσϑαι ταῖς τῶν συκοφαντῶν γλώτταις ἀνῆπται 

διαβαλλόντων σοί τε πάντας καὶ σέ, ὦ βασιλεῦ, 
σπῶᾶσιν."" 

ἰδὲ μὲν δὴ τῷ ἀνδρὶ τὰ ἐκ παρασκευῆς εἶχεν, 
-» ὃ - ΄ Ἁ "3 »" 

ἐπὶ τελευτῇ δ᾽ εὑρον τοῦ λόγου τὰ τελευταῖα τοῦ 
προτέρου τὸ 

οὐ γάρ μὲ κτενέεις, ἐπεὶ οὗτοι μόρσιμός εἶμι, 
Α ᾿ ᾿ ΄ “᾿ 9 9 τ » ᾽ Α ηδν 3 » 

καὶ τὰ πρὸ τούτου ἔτι, ἀφ᾽ ὧν τοῦτο. ἐπεὶ δὲ ἀπηλϑὲε 
τοῦ δικαστηρίου δαιμόνιόν τε καὶ οὐ ῥάδιον εἰπεῖν 804 
τρόπον. οὐκ ἔπαϑεν ὁ τύραννος. ὅπερ οἵ πολλοὶ 

ΕΩ 

ὥοντο᾽ οἵ μὲν γὰρ ὥοντο αὐτὸν σχέτλια ὑπὲρ τού- 
" να , πτ γ 3 ᾿ του βοήσεσϑαι καὶ δίωξιν ποιήσεσϑαι τοῦ ἀνδρὸς 

ᾷ »" - "ν ἢ 

κηρύξειν τε ἐς τὴν αὑτοῦ πᾶσαν, μηδαμοῦ παριτητέα 
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εἶναί οἵ, ὁ δ᾽ οὐδὲν τούτων. [ἀλλ᾽] ὥσπερ ἀγωνιξό- 
μενος πρὸς τὴν τῶν πολλῶν δόξαν ἢ ξυνιεὶς λοιπόν. 
ὅτι μηδὲν ἐπὶ τὸν ἄνδρα οἵ αὔταρκες. εἰ δ᾽ ὑπερ- 
εώρα. ξυμβαλώμεϑα τοῖς ἐφεξῆς, φανείη γὰρ ἂν ξυν- 
ταραχϑεὶς μᾶλλον ἢ καταφρονήσας᾽ ἠκροᾶτο μὲν 
γὰρ ἑτέρας ἐπ᾽ ἐκείνῃ δίκης. πόλις δ᾽ ἦν ἀγωνιξο- 
μένη πρὸς ἄνδρα ὑπὲρ διαϑηκῶν. οἶμαι. διέφευγον 
δ᾽ αὐτὸν οὐ μόνον τὰ τῶν δικαξομένων ὀνόματα, 
ἀλλὰ καὶ ὁ νοῦς τῆς δίκης. ἀνόητοι μὲν γὰρ αἷ ἐρω- 
τήσεις ἦσαν. αἵ δ᾽ ἀποχρίσεις οὐδ᾽ ὑπὲρ ὧν ἡ κρί- 
σις᾽ ἃ σφόδρα ἤλεγχε τὸν τύραννον, ὡς ἐξεπέπληκτό 
τε χαὶ ἠπόρει δι᾽ αὐτὸ μάλιστα τὸ πεπεῖσϑαι πρὸς 
τῶν κολακευόντων. ὅτι μηδὲν ἂν διαφύγοι αὐτόν. 

Οὕτω τὸν τύραννον διαϑεὶς καὶ παίγνιον τῆς 
ἑαυτοῦ φιλοσοφίας ἀποφήνας τὸν Ἕλλησί τε καὶ βαρ- 
βάροις φοβερὸν πᾶσι πρὸ μεσημβρίας μὲν ἀπῆλϑε 
τοῦ δικαστηρίου. περὶ δείλην δ᾽ ἐν Δικαιαρχίᾳ 
ἐφάνη 4ημητρίῳ τε καὶ Δάμιδι. καὶ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν 
τὸ παρακελεύσασϑαι αὐτὸν τῷ «“4Δμιδι μὴ περιμεί- 

᾿ 4 ΄ - 2 ᾽, Μ Ἁ 
ναντι τὴν ἀπολογίαν πεζεύυσαι ἐς Ζιικαιαρχίαν" τα ξ 

κ Ἁ , 9 »ἢ Ἁ 3. Ο -»" 

μὲν γὰρ βεβουλευμένα οὐ προύὔλεγε. τὸν δ᾽ ἑαυτῶ 

ἐπιτηδειότατον ἐχέλευε πράττειν. ἃ τοῖς βεβουλευ- 
μένοις εἵπετο. ἐτύγχανε μὲν δὴ ὁ Ζάμις τῆς προτε- 

΄ Ψ ’ - ΄, ς ᾿Ὶ 

366 ραίας ἀφιγμένος καὶ τῷ Δημητρίῳ ξυγγεγονὼς ὑπὲρ 
ν ᾿ » ᾿ ς 2 2 “ ι ὅς τῷ 

τῶν πρὸ τῆς δίκης. ὁ δ᾽ εὐλαβέστερον ἢ τὸν ὑπὲρ 
3 ΄, 3 ΄ πν ἐξ ᾿ 35 ΟΝ, των," 
““πολλωνίου ἀκροώμενον εἶκος διατεθεὶς ἦν ὑφ᾽ ὧν 

΄ ᾿Ξ " . - 2»ϑ ὦ 
ἤκουσε. καὶ πάλιν τῆς ὑστεραίας ὑπὲρ τῶν αὐτῶν 
ἠρώτα. ξυναλύων αὐτῷ παρὰ τὴν ϑάλατταν. ἐν ἡ 

Ἁ ᾿ Ν ᾿ Ξ' ΄ Ξ 3 , » 
τὰ περὶ τὴν Καλυψὼ μυϑευματα᾽ ἀπεγίγνωσκον μὲν 

κ ς 3 ᾿ -»" ,, 

γαρ ὡς οὐχ ἥξοντος. ἐπειδὴ τὰ τῆς τυραννίδος χα- 
ΝῚ - - Ὶ 3 -»" ΄ 

λεπὰ ὴν πᾶσι. τὰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ προσταττόμενα ἐτί- 
μῶν διὰ τὴν φύσιν τοῦ ἀνδρός. ἀπειπόντες οὖν 
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τ΄ ἐ » 
ἐκάϑηντο ἐς τὸ νύμφαιον. ἐν ᾧ ὁ πέϑος, λευκοῦ δ᾽ 

ὈΡΣΘΝ 2 , , » “ὔ “α7 ἢ 
οὗτος ἔστι λίϑου ξυνέχων πηγὴν υδατος οὐϑ'΄ ὑπερ- 

βάλλουσαν τοῦ στομίου οὔτ᾽, εἴ τις ἀπαντλοίη, ὑὕπο- 
διδοῦσαν. διαλεχϑέντες δ᾽ ὑπὲρ τῆς φύσεως τοῦ 
΄“, 3 ͵ ᾽ ΄ Ἁ Ἁ ΕῚ αι Π 

ὕδατος οὐ μάλα ἐσπουδακότως δια τὴν ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ 
ἀϑυμίαν ἐπανῆγον τὸν λόγον ἐς τὰ πρὸ τῆς δίκης. 
3 -»" -»" 

ἀνολοφυραμένου δὲ τοῦ ΖΙάμιδος καί τι καὶ τοιοῦτον 
εἰπόντος ..«ἀρ’ ὀψόμεϑά ποτε, ὦ ϑεοί. τὸν καλόν τε 

ἘΦ Ά Ἁ δ τ» (ς 2 , σι ΄ 

καὶ ἀγαϑὸν ἑταῖρον; ““ ἀκούσας ὁ ᾿Δ4πολλώνιος. καὶ 

γὰρ δὴ καὶ ἐφεστὼς ἤδη τῷ νυμφαίῳ ἐτύγχανεν, 
οοὔψεσϑε,““ εἶπε , μᾶλλον δὲ ἑωράκατε.“ οξῶντα: 
“ [- ΄ Α - "»Ἤ ᾿ 

ἔφη ὁ Ζημήτριος ..εἰ δὲ τεϑνεῶτα, οὕπω πεπαύμεϑα 
στρ ο εἶ ΄ ςς ᾽, Ξ: Β΄" ΄ 
ἔπι σοὶ χλαοντες. προτείνας ὑσῖπῦ “4 πολλῶώνιος 
τὴν χεῖρα ..λαβοῦ μου.“ ἔφη »κἂν μὲν διαφύγω δε, 
εἴδωλόν εἰμί σοι ἐκ Φερσεφάττης ἧκον, οἷα φαίνου- 
σιν οὗ χϑόνιοι ϑεοὶ τοῖς ἀϑυμοτέροις τὰ πένϑη, εἶ δὲ 

: ὑπομείναιμι ἁπτόμενον. πεῖϑε τ “άμιν ξῆν τέ μὲ 

2 φΦ 

25 

90 

καὶ μὴ ἀποβεβληκέναι τὸ σῶμα.“ οὐκέθ᾽ οἷοι ἀπι- 

στεῖν ἦσαν, ἀλλ᾽ ἀναστάντες ἐξεκρέμαντο τοῦ ἀν- 
δρὸς καὶ ἠσπάξοντο ὑπέρ τε τῆς ἀπολογίας ἠρώτων᾽ 
ὁ μὲν γὰρ Ζ4ημήτριος οὐδ᾽ ἀπολελογῆσϑαι αὐτόν, 
ἀπολέσϑαι γὰρ ἂν καὶ μὴ ἀδικοῦντα. Ζίάμις δ᾽ ἀπο- 
λελογῆσϑαι μέν, ϑᾶττον δ᾽ ἴσως. οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἐκεί- 856 
νης γὲ τῆς ἡμέρας ὥετο. ὁ δ᾽ ᾿Δπολλώνιος »ἀπολε- 
λόγημαι,“ ἔφη ὦ ἄνδρες, καὶ νικῶμεν, γέγονε δέ 
μοι τὰ τῆς ἀπολογίας τήμερον οὐ πρὸ πολλοῦ τῆς 

ἡμέρας. προΐει γὰρ ἤδη ἐς μεσημβρίαν.“ ,,πῶς οὖν“ 
ἔφη ὁ Ζημήτριος «τοσήνδε ὁδὸν ἐν σμικρῷ τῆς ἡμέ- 
ρας ἤνυσας :“΄ καὶ ὁ ̓ ἀπολλώνιος ..πλὴν κριοῦ“ ἔφη 
«καὶ πτερῶν κηροῦ ξυγκειμένων πάντα οἴου. ϑεὸν 
ἐπιγράφων τῇ πομπῇ ταύτῃ.“ «πανταχοῦ μὲν“ ἡ δ᾽ 
ὁ “]Πημήτριος «τῶν σῶν ἔργων τε καὶ λόγων ϑεὸν 
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ἀεί τινα προορᾶν ἡγοῦμαι. παρ᾽ οὗ τὰ σὰ οὕτως 
ἔχει. τὴν δ᾽ ἀπολογίαν, ἥ τις γέγονε καὶ ἅττα ἡ 
κατηγορία εἶχε καὶ τὸ τοῦ δικάξοντος ἦϑος καὶ ὅ τι 
ἤρετο καὶ ὅτῳ ξυγκατέϑετο ἢ ὅτῳ μή. λέγε ὁμοῦ 
πάντα. ἵνα καὶ Τελεσίνῳ ἕκαστα φράζξοιμι. οὐ γὰρ 5 
ἀνήσει ἐρωτῶν τὰ σά. ὅς γε καὶ πρὸ πεντεκαίδεκα 
ἴσως ἡμερῶν ἐμοὶ ξυμπίνων ἐν ᾿ἀνθϑίῳ κατέδαρϑε 
μὲν ἐπὶ τῆς τραπέζης. μεσούσης δ᾽ αὐτῷ τῆς κύλι- 
κος ἔδοξεν ὄναρ πῦρ ἐν τῇ γῇ πελαγίσαν τοὺς μὲν 
ἀπολαμβάνειν τῶν ἀνθρώπων. τοὺς δὲ φϑάνειν ὑπο- 10 
φεύγοντας. καὶ γὰρ δὴ καὶ δεῖν αὐτὸ παραπλησίως 
τῷ ὕδατι. σὲ δ᾽ οὐχ ὅπερ οἵ πολλοὶ παϑεῖν, ἀλλὰ 
διανεῦσαι αὐτοῦ σχισϑέντος. ἐπὶ δὲ τῷ ἐνυπνέῳ 
τούτῳ ϑεοῖς εὐξυμβόλοις ἔσπεισεν ἐμοί τε παρεκε-- 
λεύσατο ὑπὲρ σοῦ ϑαρρεῖν.““ καὶ ὁ ᾿Δπολλώνιος ι8 
οὐ ϑαυμάξω Τελεσῖνον““ εἶπεν .ὑπερκαϑεύδοντα. 
καὶ γὰρ δὴ καὶ ὑπερεγρήγορέ μου πάλαι. τὰ δ᾽ ὑπὲρ 
τῆς δίκης πεύσεσϑε μέν. οὐ μὴν ἐνταῦϑα. δείλη τε 
γὰρ ἱκανῶς ἤδη καὶ βαδίζειν ὥρα ἐς ἄστυ. ἡδίους 
ὃ 3 οὗ καϑ᾽ ὁδὸν λόγοι παραπέμψαι βαδίζοντας. ἴωμεν 30 
οὖν διαλαλοῦντες ὑπὲρ ὧν ἐρωτᾶτε. λέξω δὲ τὰ τή- 
μέρον δήπου ἐν τῷ δικαστηρίῳ πραχϑέντα. τὰ γὰρ 

801 πρὸ τῆς κρίσεως ἄμφω ἴστε, σὺ μὲν παρατυχών, σὺ 
δ᾽ ἠκροαμένος. οἱ μαι, τούτου. μὰ Δία. οὐχ ἅπαξ. 
ἀλλὰ καὶ πάλιν. εἰ μὴ δἐλέληόμαι Δημητρίου. ἃ δ᾽ 35 
οὔπω ἴστε. δίειμι. διείρων ἀπὸ τῆς προρρήσεως καὶ 
τοῦ γυμνὸς ἐσελθεῖν.“ διήει δὲ καὶ τοὺς ἑἕαυτοῦ 

λόγους καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸ ..οὐ γάρ με κτενέεις““ καὶ τὸ 
ἀπελϑεῖν τῆς κρίσεως. ὡς ἀπῆλθε. τότε ἀναβοήσας ΧΙΠ 
“Ζημήτριος ..ἐγὼ μὲν ὥμην σεσωσμένον ἀφῖχϑαέ σε. 80 
σοὶ δ᾽ ἀρχὴ κινδύνων ταῦτα. ξυλλήψεται γάρ σε 
καταγγελλόμενον καὶ πάσης ἀποστροφῆς εἰργόμενον." 



10 

τῷ ϑι 

Ὁ 

250 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ Τ[Υ̓ΠῚ, 14. Ρ. 166. 

ὁ δ᾽ ἐρρῶσϑαι τῷ “]ημητρίου δέει φράξων ..εἰ γὰρ 
καὶ ὑμεῖς“ εἶπεν ὧδε αὐτῷ εὐάλωτοι ἡτε᾽ ἀλλ᾽ 
ὅπως μὲν τἀκείνου νῦν ἔχει, ἐγὼ οἶδα᾽ κολακευόν-- 

3 -» 

τῶν γὰρ ἀεὶ λόγων ἀκροατὴς γιγνόμενος νῦν ἐπι- 
πληττόντων ἠχρόαται. ῥήγνυνται δ᾽ ὑπὸ τῶν τοι- 
οὕτων αἵ τύραννοι φύσεις καὶ περὶ ταῦτα χολῶσιν. 
ἐμοὶ δὲ ἀναπαύλης δεῖ γόνυ οὔπω κάμψαντι ἐκ τοῦ 
»»Ἤ ςς Γ αις ΄ Ε ῇ ΄ , Ν 

ἄϑλου.““ καὶ ὁ Δάμις ..ἐγώ, Δημήριε, διεκείμην μὲν 
οὕτως““ ἔφη ..πρὸς τὰ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς πράγματα, 

- » ᾿ 2 τ 

ὡς καὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης ἀπάγειν αὐτόν, ἐφ᾽ ἧς ἥκει, 
ξυνεβούλευες δέ που καὶ σὺ ταῦτα. ὡς μὴ ἐς κινδύ-- 9 » 

ἀλλ ᾽ ΄ 
νους ἑκουσίους τε καὶ χαλεποὺς ἴοι, ἐπεὶ δ΄ ἐτύγχανε 

3, 

μὲν δεδεμένος, ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο, ἄπορα δ᾽ ἡγου- 
μένῳ τὰ περὶ αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἔφη τὸ λελύσϑαι 
εἶναι καὶ τὸ σκέλος ἐλευϑερώσας τοῦ δεσμοῦ ἔδειξε, 

τότε πρῶτον κατενόησα ἢ τοῦ ἀνδρός, ϑεσπέσιον τε 
εἶναι αὐτὸν καὶ κρείσσω τῆς ἡμεδαπῆς σοφίας ὅϑεν, 

᾽ κ᾿ ΄ 

εἰ καὶ χαλεπωτέροις τούτων ἐντύχοιμι, οὐδὲν ἂν δεί-- 
Ἔν ν᾿ ΄ . ͵ Π 5“ ὃ ι 

σαιμι ὑπὸ τούτῳ καὶ κινδυνεύων. αλλ ἐπειδὴ πλη- 

σίον ἑσπέρα, βαδίζωμεν ἐς τὴν καταγωγὴν ἐπιμέ- 
ἥ »Ἥ 2 ἤν Φ Ὁ 18 ΄ 

λειαν ποιησόμενοι τοῦ ἀνδρὸς. καὶ ὁ 4πολλῶνιος 
Ο’ ςς " ὃ 4 φᾷ . δ᾽ ἄλλ ᾽ - οοὔπνου“ ἔφη ..δέομαι μόνου, τὰ ἄλλα ἐν ἴσῳ 

΄ μ᾿ » “ἢ -" Ἢ 3 -» Α 

τίϑεμαι λόγῳ, κἂν παρῇ τι αὐτῶν, κἂν ἀπῇ.“ μετὰ 
-» 2 ΙΑ 3 ΄ -- 6 - 

ταῦτα εὐξάμενος ᾿4πόλλωνι καὶ ἔτι τῷ Ἡλίῳ παρηλ- 
« 

ϑὲν ἐς τὴν οἰκίαν, ἣν ᾧκει ὁ ΖΔημήτριος, καὶ τὼ 
΄ 3 ΄ ͵ ΄ ΧΆ 2 

πόδε ἀπονιψάμενος παρακελευσάμενός τε τοῖς ἀμφὺ 
" ι ».ν Σ τὸν “μιν δειπνεῖν, ἐπειδὴ ἄσιτοι αὐτῷ ἐφαίνοντο. 808 

ἔρριψεν ἐς τὴν κλίνην ἑαυτὸν καὶ ἐφυμνήσας τῷ 
[ ἘΡΕν ν " 2 ΄ ς 9 τ] ϑῳω» 

ὕπνῳ τὸ Ὁμήρου ἔπος ἐχάϑευδεν, ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀξίοις 
80 φροντίσαι τοῖς παροῦσιν. 

ΧΙΥ Περὶ δὲ ὄρϑρον ἐρομένου αὐτὸν τοῦ “4ημητρίου, 
ποῖ τῆς γῆς τρέψοιτο, καὶ κτυπεῖσϑαι δοκοῦντος τὰ 

ἑμὧμ 



Υ͂ΠΙ, 16. Ρ. 101] ΤΥΎΑΝΕΑ ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. ΞΕ ῸΙ 

ε Θ᾽. νυ, 5 , δ ᾽ τι » 2 Ἦ » 
ὦτα ὑπὸ ἐννοίας ἱππέων, οὖς ὥετο ἐπικεῖσϑαι ἤδη 

“ 3 7 Ἁ ψ' 3 Ἁ - ,ὔ ΄ 

τῷ ᾿Ζ“πολλωνίῳ διὰ τὴν ὀργὴν τοῦ τυράννου ..«διώξε- 
ψοςς ἔξ. ἦν 2φἋχ ΘΟ Α 59 λ δ ᾽ ᾿" κ 

ται μέν.“ ἔφη ..με οὐδὲ αὐτὸς, οὐδὲ ἕτερυς. ἐμοὶ δὲ 
ς »" “" ς 

ἐς τὴν Ἑλλάδα ὁ πλοῦς ἔσται.“ . σφαλερός γε." 
εἶπε ..τὸ γὸρ χωρίον φανερώτατον᾽ ὃν δὲ μηδ᾽ ἂν 

τ ΝΑ ΥΘΕΣ δ᾽" -» "ὶ 
ἐν τῷ ἀφανεῖ διαφύγοις, πῶς ἂν ἐν τῷ φανερῷ λά- 

3 , ΄ ν 

ϑοις: «οὐ δέομαι" ἔφη ..λανϑάνειν. εἰ γάρ, ὡς σὺ 
- -» , ς -" -» , - 

οἴει. τοῦ τυράννου ἡ γῆ πᾶσα, βελτίους οἱ ἐν τῷ 

φανερῷ ἀποϑνήσκοντες τῶν ἐν τῷ ἀφανεῖ ξώντων.“" 
καὶ πρὸς τὸν ΖΙάμιν ..αἰσϑάνῃ““ ἔφη .«νεὼς ἀφιείσης 
ἐς Σικελίαν ;““ ..αἰσϑάνομαι,“ εἶπε .«καὶ γὰρ ἐπὶ ϑα- 

ς - - 

λάττῃ καταλύομεν καὶ ὁ κηρύττων ἀγχοῦ ϑυρῶν, 
στέλλεταί τε ἡ ναῦς ἤδη᾽ ξυμβάλλομαι δ᾽ αὐτὸ τῇ 
τῶν ἐμπλεόντων βοῇ τῷ οἷς περὶ ον ἀναίρεσιν τῶν 
ἀγκυρῶν πράττουσιν." »»ἐπιβῶμεν" εἶπε ,.οτῆς νεὼς 
ταύτης, ὦ “άμι, ““-- νῦν μὲν ἐς Σικελίαν, 

ἐχεῖϑεν δ᾽ ἐς Πελοπόννησον.“ .«ξυνδοκεῖ μοι.“ ἔφη 
καὶ πλέωμεν.“" καὶ προσειπόντες τὸν Ζ4ημήτριον 
3 , 2 3 Ἰσ ΕΣ »" 

ἀϑύμως ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔχοντα ϑαρρεῖν τε παραινέσαντες 
Ξ " ἱ Ξ Ὲ᾿ 3 -“ “ 3.5: ΄ 
ὡς ἄνδρα ὑπὲρ ἀνδρῶν. ἔπλευσαν ἐπὶ Σικελίας 

ἀνέμῳ ἐπιτηδείῳ, Μεσσήνην τε παραπλεύσαντες ἐγέ- 
ψοντὸ ἐν Ταυρομενίῳ τριταῖοι. μετὰ ταῦτ᾽ ἐπὶ Συ- 

-» ’, 3 , 3 ’ 
ρακουσῶν κομισϑέεντες ἀνήγοντο ἕς Πελοποννήσον 

περὶ μετοπώρου ἀρχάς, ὑπεράραντες δὲ τοῦ πελά- 
γους ἀφίκοντο δι᾿ ἡμέρας ἕκτης ἐπὶ τὰς τοῦ ᾿Δλφειοῦ 

309 ἐχβολάς, ἀφ᾽ ὧν ὁ ποταμὸς οὗτος ᾿ἀδρίᾳ καὶ Σικε- 
λικῷ πελάγει ἐπιχεῖται πότιμος. ἀποβάντες οὖν τῆς 

Η κι «» ς ΄ . ἵν ἢ ΄ 
νεῶς καὶ πολλοῦ ἄξιον ἡγούμενοι τὸ ἐς Ολυμπίαν 

ἥκειν διητῶντο ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διός, οὐδαμοῦ ὑπὲρ 
Σκχιλλοῦντα ἀποφοιτῶντες. φήμης δ᾽ ἀϑρόας τε καὶ 
ξυντόνου κατασχούσης τὸ Ἑλληνικὸν ξῆν τὸν ἄνδρα 
καὶ ἀφῖχϑαι ἐς Ὀλυμπίαν. καταρχὰς μὲν ἐδόκει μὴ 

ὧι 

μ- 

[ΩΣ ϑι 

" 

1607 

ΧΥ 



392 ΦΙΛΟΣΤΡΛΤΟΥῪ ΤΑ ἘΣ ΤῸΝ [ὙΠ], 16. Ρ. 167. 

- - -» 3 

ἐρρῶσϑαι ὁ λόγος. πρὸς γὰρ τῷ μὴ ἐλπέδος τι ἀν- 
ϑρωπείας ἐπ᾽ αὐτῷ ἔχειν, ἐπειδὴ δεδέσθαι αὐτὸν 
ἤκουσαν. οὐδὲ ἐκείνων ἀνήκοοι ἦσαν ἀποϑανεῖν κατα- 

2 -»" - 

φλεχϑέντα. οἵ δ᾽ ἑλχϑῆναι ξῶντα καταπαγέντων ἐς 
- ὦ -» 

τὰς κλεῖδας αὐτοῦ ἀγκίστρων, οἵ δ᾽ ἐῶσϑαι ἐς βά- 

ραϑρον. οἱ δ᾽ ἐς βυϑόν. ἐπειδὴ δὲ ἥκειν ἐπιστεύϑη, 
ΟΕ δ. ΒΡ ΜῈ] ΄ 2 ΄, ’ ΑΥ̓͂ ΄ 

οὐδ᾽ ἐπ΄ Ολυμπιάδα οὐδεμίαν μετέωρος οὕτω ξυνῇει 
ἡ Ἑλλάς, ὡς ἐπ᾽ ἐχεῖνον τότε, Ἤλις μὲν καὶ Σπάρτη 

3 3 -» » - ς 

αὐτόϑεν, Κόρινϑος δὲ ἀπὸ τῶν τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ὁρίων, 
το᾽4ϑηναῖοι δέ. εἰ καὶ Πελοποννήσου ἔξω. ἀλλ᾽ οὐκ 

ἐλείποντο τῶν πόλεων, αἵ ἐπὶ ϑύραις εἰσὶ τῆς Πίσης. 
3 

αὐτοὶ μάλιστα οἵ ἐπικυδέστατοι ᾿4ϑηναίων ἐς τὸ 
ἱερὸν στείχοντες καὶ νεότης ἡ ἐξ ἁπάσης τῆς γῆς 
3 - 

ϑήναξε φοιτῶσα. καὶ μὴν καὶ Μεγαρόϑεν τινὲς 
ιὸ ἐπεχωρίασαν τῇ Ὀλυμπίᾳ τότε κἀκ Βοιωτῶν πολλοὶ 

Ε] ΄ὔ ,ὕ φ - [2 3 , 

κάργοϑεν Φωκέων τὲ καὶ Θετταλῶν 0 τι εὐδόκιμον. 
ὁ" ἢ ͵ ᾿»ὕ - 39 -" 2 ΄ οὗ μὲν ξυγγεγονότες ἤδη τῷ Απολλωνίῳ ἀναχτησό- 

μενοι σοφίαν. ἐπειδὴ πλειόνων τε καὶ ϑαυμασιωτέ- 
ρῶν ἀχροάσασϑαι ᾧοντο., οἱ δ᾽ ἄπειροι αὐτοῦ δεινὸν 

-» 2 ᾿ 0 ἡγούμενοι τοιοῦδε ἀνδρὸς ἀνήκοοι φαίνεσϑαι. πρὸς 
μὲν δὴ τοὺς ἐρωτῶντας. ὅτῳ τρόπῳ διαφύγοι τὸν 
τύραννον. οὐδὲν ὥετο δεῖν φορτικὸν φράξειν., ἀλλ᾽ 
ἀπολελογῆσϑαί τε ἔφασκε καὶ σεσῶσϑαι, πολλῶν δ᾽ 860 

2... 2 , Εν», Ὁ ὧν τῇ ᾿ Ὁ » 
ἐξ Ἰταλίας ἡκόντων. οἱ ἐκήρυττον τὰ ἐν τῷ δικαστη- 

86 ρίῳ, διέκειτο μὲν ἡ Ἑλλὰς οὐ πό τοῦ προσ- ρίῳ, μὲν ἡ Ἑλλὰς οὐ πόρρω τοῦ προσ- 
» 2 ΕΦΑ » ς ΄ "» 

κυνεῖν αὐτὸν, ϑεῖον ἡγούμενον ἀνδρὰ δὲ αὕτο 
΄ - 

μάλιστα τὸ μηδ᾽ ἐς χόμπον μηδένα ὑπὲρ αὐτῶν 
καϑίέστασϑαι. 

-» δ ΧΥΙ Νεανίσκου δὲ τῶν ἡκόντων ᾿4ϑήνηϑεν μάλα 
φ᾿ ἀν νϑ » Ξ » ΡΞ ͵ , 

80 εὔνουν τὴν ἀϑηνᾶν εἶναι τῷ βασιλεῖ φήσαντος. ..πε-- 

παυσο εἶπεν .. Ὀλυμπίασιν ὑπὲρ τούτων κροτῶν 
καὶ διαβάλλων τὴν ϑεὸν τῷ πατρί. ἐπιδιδόντος δὲ 

ἐμ δϑεμμμμὼ .. 



Βευ. 
Ε; 

“Σἶν νΝ 

᾿ὙΠῚ, 17. 18. Ρ. 1081] ΤΎΛΝΕΑΛ ΑΠΟΛΛΑΩΝΙΟΝ. 538 

861 γόρα, ἔστι τι πανήγυρις ;““ «ονὴ 4{΄, 

» ΄ὕ -Γ 9 ΄ " , , κ 

τοῦ νεανίσχου τῇ ἀχϑηδόνι καὶ δίκαια πράττειν τὴν 
Α ; 

ϑεὸν φήσαντος. ἐπειδὴ καὶ ὁ βασιλεὺς τὴν ἐπώνυμον 
᾿Αϑηναίοις ἤρξεν »οεἴθε" ἔφη ..καὶ ἐν Παναϑηναίοις“" 

Α -» - 9 ,ὕ 

ἐπιστομίξζων αὐτὸν τῇ μὲν προτέρα τῶν ἀποχρίσεων. 
ὡς κακῶς εἰδότα περὶ τῶν ϑεῶν. εἰ τυράννοις αὐ- 

Ἶ Α ) ς ΕΙ - - 3 ΄ 

τοὺς εὔνους ἡγοῖτο, τῇ δὲ ἐφεξῆς. ὡς οὐκ ἀκόλουϑα 
- 3 2 Ξ ’ ᾿..9 ΄ ; 

τοῖς ἐφ Δρμοδέῳ καὶ “4ριστογείτονι ψηφιξομένων 
Ἦ. ΄ ᾽ Ἂ “ ὃ 2 ΄ - ᾿ ἡϑο. πε κ᾽ ϑηναίων. εἰ τοὺς ἄνδρας ἐκείνους τιμᾶν ἐπ᾿ ἀγο- 

-" ἰν δ΄ ΄, , 
ρᾶς νομίζοντες ὑπὲρ ὧν ἐν Παναϑηναίοις ἔδρασαν. 

[5}} 

΄ ΄᾿ τυράννοις λοιπὸν χαρίζονται τὸ κεχειροτονημένους 10 
αὑτῶν ἄρχειν. ξυμβουλεύοντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ Ζ4΄μι- ΧΥΠ 

ς “- ᾿ 

δος ὑπὲρ χρημάτων. ἐπειδὴ τῶν ἐφοδίων σφίσι πάνυ 168 
᾿ ΄᾿ὕ » “ ’ Ε] ’ 

σμικρὰ ἐλείπετο ..αὔριον“ ἔφη «τούτου ἐπιμελήσο- 
ςς ὶ Ὶ “ς δ ς τε, ἐταν εὐ τὸν 7 τε μαι. χαὶ παρελθὼν τῇ ὑστεραίᾳ ἐς τὸ ἵερον..δὸς. 

5 ἘΣ - ΄ ᾽ -» » 
εἶπεν, ὦ ἱερεῦ ..χιλίας μοι δραχμὰς ἀπὸ τῶν τοῦ 15 

2 “- 2 Διὸς χρημάτων, εἰ μὴ σφόδρα οἴει χαλεπανεῖν αὐ- 
΄ Α ᾿ 2 ς , ΗΕ Ἢ τὸν.“ καὶ ὁ ἱερεὺς ..οὐχ ὑπὲρ τούτων“ ἔφη ..χαλε- 

πανεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον. εἰ μὴ πλείω λήψῃ.“ 
- τ 3 

Θετταλοῦ δὲ ἀνδρός. ᾧ ὄνομα Ἰσαγόρας. ξυν-- ΧΥΤΙῚ 
’ ΟΣ Ὀλ ΄ ἢ , ες, Ξ' τ ἜΤ Ἢ 

ὄντος αὐτῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ ..εἰπέ μοι ἔφη ..ὦ ᾿Ισα- 30 ΞΙΩΣ 
“ς εἶπε ..τόὸ γε 

-» 3 ΄ Ζ 

ἥδιστον καὶ ϑεοφιλέστατον τῶν κατ᾽ ἀνθρώπους." 
’ δὲ δὴ σλ 7. ᾿ -“ Ἢ ἐν Ἁ Ἁ 3 ς τίς δὲ δὴ ὕλη τούτου; ὥσπερ ἂν εἰ ἐγὼ μὲν ἡἠρό- 

ς - -" ΄ 3 ΄ 

μὴν ὑπὲρ ὕλης τοῦδε τοῦ ἀγάλματος, σὺ δ᾽ ἀπεκρί- 
νου χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος ξυντεϑῆναι αὐτό.“ . καὶ 35 

ψ᾿ ς΄ ὃν “2 3 -“ 3 ΄ ςς 

τίς" ἔφη .«ὐλη. “4πολλῶωνιε, τοῦ γε ἀσωματου :"..μὲ- 
ζ Ἁ 

γίστη“ εἶπε ..καὶ ποικιλωτάτη. τεμένη τὲ γὰρ ἐν 
αὐτῇ καὶ ἱερὰ καὶ δρόμοι καὶ σκηνὴ δήπου. ἔϑνη τε 
ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁμόρου. τὰ δὲ ἐκ τῶν 
ὑπερορίων τε καὶ ὑπὲρ ϑάλατταν.“ καὶ μὴν καὶ 80 

- ’ 3 Α ΞΞ κ ΄ 

τεχνῶν πλείστων αὐτὴν ξυγκεῖσϑαι καὶ σοφισμάτων 
σοφίας τε ἀληϑινῆς καὶ ποιητῶν καὶ ξυμβουλιῶν καὶ 



οι 

1 ς 

μ᾿ οι 

20 

τὸ οι 

80 

334 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ ΤᾺ ΕΣ ΤῸΝ Τ[Υ͂ΠΙ, 18. Ρ. 168, 

διαλέξεων γυμνῆς τε ἀγωνίας καὶ μουσικῆς, ὡς Πυ- 

ϑοῖ πάτριον. ..ἔοικεν.,"" ἔφη .. Απολλώνιε. οὐ μόνον 
σωματοειδὲς εἶναι ἡ πανήγυρις. ἀλλὰ καὶ ϑαυμα- 
σιωτέρας ὕλης ἢ αἱ πόλεις, τὰ γὰρ τῶν σπουδαίων 
σπουδαιότατα καὶ τὰ τῶν ἐλλογίμων ἐλλογιμώτατα 
ξυγκαλεῖ καὶ ξυνοικίζει.““ «ἄρ᾽ οὖν,“ εἶπεν ,.ὦ Ἰσα- 
γόρα, καϑάπερ ἔνιοι τείχη καὶ ναῦς ἡγοῦνται, τοῖς 
ἄνδρας ἡγησόμεϑα, ἢ ἑτέρας ἐπ᾽ αὐτῆς δέῃ: δόξης ;“" 
»τελεία,““ ἔφη »γ Τυανεῦ. ἥδε ὴ δόξα καὶ δίκαιον 
ἕπεσϑαι αὐτῇ.“ καὶ μὴν ἀτελὴς." εἶπεν ..«ἐνθυμου- 
μένῳ περὶ αὐτῆς ὃν ἐγὼ τρύπον᾽ δοκοῦσι γάρ μοι 
καὶ νῆες ἀνδρῶν δεῖσϑαι καὶ ἄνδρες νηῶν καὶ μηδ᾽ 
ἂν ἐνθυμηϑῆναί ποτὲ ἀνθρώπους τὴν ϑάλατταν. εἰ 
μὴ ναῦς ἦν, σώξειν τε ἄνδρας μὲν τείχη, τείχη δὲ 
ἄνδρας, πανήγυρις δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον εἶναι 
μὲν καὶ ἡ τῶν ἀνδρῶν ξύνοδος, εἶναι δὲ καὶ αὐτὸ 
τὸ χωρίον, ἐς ὃ χρὴ ξυνιέναι. καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, 362 
ὅσ ᾿, Ἁ Ἀ - δ᾽ Ὕ 3 , ὐ Α ὃ 3 

ὅσῳ τείχη μὲν καὶ νῆες οὐδ᾽ ἂν ἐγένοντο, εἶ μὴ δὲ 
3 , -: ᾿ » ΓΆΝΑῚ » 
ἀνθρώπων χεῖρας. τὰ δὲ χωρία ταῦτα ὑπὸ χειρῶν 

᾿ 3 2 5 μὲν ἀνθρωπείων ἐφϑάρη τὸ αὐτοσχέδια μὴ εἶναι 
᾿) 3 2 -“ 

ἀφαιρεϑέντα, φύσεως δ᾽ εὖ ἥκοντα ἐπάξια τοῦ ξυμ- 
φοιτᾶν ἐς αὐτὰ ἐνομίσϑη. γυμνάσια μὲν γὰρ καὶ 
στοαὶ καὶ κρῆναι καὶ οἶκοι, τέχνῃ ταῦτα ἀνθρωπείᾳ 

΄ ΄ ᾿ ΄᾿, Ἀ δ -» } Ν 

εἰργασϑη. καϑάπερ τὰ τείχη καὶ αἵ νῆες, ᾿λφειος 

5 ὃὲ οὗτος καὶ ἱππόδρομος καὶ στάδιον καὶ ἄλση πρὸ 
ἀνθρώπων δήπου ἐγένετο, ὁ μὲν ἀποχρῶν ποτὸν 
εἶναι καὶ λουτρόν. ὁ δ᾽ εὐρὺ πεδίον ἐναγωνίσασϑαι 
τοῖς ἵπποις. τὸ δ᾽ ἐγκονέσασϑαι καὶ διαδραμεῖν ἀϑλη- 
ταῖς διὰ τὸ παρέχεσϑαί τινα ὅρον, αὐλῶνα σταδίου 
μῆκος. τὰ δὲ ἄλση στεφανῶσαι τοὺς νικῶντας καὶ 
τοὺς δρομικοὺς τῶν ἀϑλητῶν γυμνάσαι. ταῦτα γάρ 
που καὶ Ἡρακλεῖ ἐνθυμηϑέντι καὶ τὸ αὐτοφυὲς τῆς 
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Ὀλυμπίας ἀγασϑέντι ἐπάξιος ἐ ταν ὁ χῶρος τῶν ἔτι 
νῦν σπουδαζομένων ἐνταῦϑα."" 

Ἡμερῶν δὲ τετταράκοντα διαλεχϑ εὶς ἐν Ὀλυμπίᾳ 
καὶ πλεῖστα σπουδάσας ..καὶ κατὰ πόλεις μὲν“ ἔφη 
διαλέξομαι ὑμῖν. ἄνδρες Ἕλληνες. ἐν πανηγύρεσιν 
ἐν πομπαῖς ἐν μυστηρίοις ἐν ϑυσίαις ἐν σπονδαῖς 
---- ἀστείου δὲ ἀνδρὸς δέονται --- νῦν δὲ ἐς Πεβά- 
δειαν χρὴ καταβῆναί με. ἐπεὶ τῷ Τροφωνίῳ μήπω 
ξυγγέγονα καίτοι ἐπιφοιτήσας ποτὲ τῷ ἱερῷ.“ καὶ 
εἰπὼν ταῦτα ἐχώρει δὴ ἐπὶ Βοιωτίας οὐδενὸς λειπο- 

μένου τῶν ϑαυμαξόντων αὐτόν. τὸ δ᾽ ἐν Μεβαδείᾳ 
στόμιον ἀνάκειται μὲν Τροφωνίῳ τῷ ᾿Δπόλλωνος 

808 ἐσβατὸν μόνον τοῖς ὑπὲρ χρησμῶν φοιτῶσιν, ὁρᾶται 
"2 2 3 ὑμ ᾧ - ᾿ ψ 3.5. ““ρ παι 75 

δ΄ οὐκ ἐν τῷ ἱερῷ. μικρὸν δ᾽ ἄνω τοῦ ἱεροῦ ἐν γη- 
λόφῳ. ξυγκλείουσι δ᾽ αὐτὸ σιδήρεοι ὀβελίσκοι κύκλῳ 
περιβάλλοντες. ἡ δὲ κάϑοδος οἵα ἱξήσαντα ἐπισπάσα- 
σϑαι. λευκῇ δ᾽ ἐσθῆτι ἐσταλμένοι πέμπονται μελι- 
τούττας ἀπάγοντες ἐν ταῖν χεροῖν μειλίγματα ἕρπε- 
τῶν. ἃ τοῖς κατιοῦσιν ἐγχρίπτει. ἀναδίδωσι δ᾽ ἡ γῆ 
τοὺς μὲν οὐ πόρρω. τοὺς δὲ πορρωτάτω. καὶ γὰρ: 
ὑπὲρ Δοχροὺς ἀναπέμπονται καὶ ὑπὲρ Φωκέας. οἵ 
δὲ πλεῖστοι περὶ τὰ Βοιωτῶν ὅρια. παρελϑὼν οὖν 
ἐς τὸ ἱερὸν ..βούλομαις' ἔφη ..«καταβῆναι ὑπὲρ φιλο-- 
σοφίας.“ ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ἱερέων καὶ πρὸς μὲν 

τοὺς πολλοὺς λεγόντων. μὴ ἄν ποτὲ γόητι ἀνθρώπῳ 
παρασχεῖν ἔλεγχον τοῦ ἱεροῦ. πρὸς δὲ τὸν ἄνδρα 
πλαττομένων ἀποφράδας καὶ οὐ καϑαρὰς χρῆσαι. 
τὴν μὲν ἡμέραν. ἐκείνην διελέχϑη περὶ τὰς πηγὰς 
τῆς Ἑρκύνης ὑπὲρ αἰτίας τοῦ μαντείου καὶ τρόπου, 
μόνον γὰρ ἐκεῖνο δι᾿ αὐτοῦ χρῷ τοῦ χφωμένου, 
ἑσπέρα δ᾽ ὡς ἐγένετο. ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ στόμιον μετὰ 
τῶν ξυνακολουϑούντων νέων καὶ τέτταρας τῶν ὀβε- 
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ἣ ι -᾿ 
λίσκων ἀνασπάσας. οἱ ξυνέχουσι τὰς τῆς παρόδου 

“ἢ ΄ ς ΄ ὃ. ὥχὼ ΄ 
κλεῖδας, ἐχώρει ὑποχϑόνιος αὐτῷ τρίβωνι. καϑάπερ 
᾽ ΄ δ ᾿ ΄, -Ὁ - τὰ ᾿ 
ἐς διάλεξιν ἑαυτὸν στείλας. οὑτῶ τι τῷ ϑεῷ φίλα 

πράττων, ὡς ἐπιστάντα τοῖς ἱερεῦσι τὸν Τροφώνιον 
9 ’ , Ἂν -» αν “ὦ .5 

ἐς ἐπίπληξίν τε αὐτοῖς καταστῆναι ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς 
τ᾿ 3)», [ -» ΄ ς 2 “1.2 ἐς 4ὐλίδα τε ἕπεσϑαι κελεῦσαι πάντας. ὡς ἐκεῖ ἀνα- 

8 

δυσομένου ϑαυμασιώτατα ἀνθρώπων. ἀνέσχε γὰρ 
δι᾿ ἡμερῶν ἑπτά. ὅσων μήπω τις τῶν ὑπελϑόντων 
τὸ ΕΣ τ φέρων βιβλίον προσφορώτατον τῇ ἐρω- 864. 

τήσει. ὁ μὲν γὰρ κατῆλϑεν εἰπὼν ..τένα. ὦ Τρο- 

φώνιε, καὶ σὺ τὴν ἀρτιωτάτην καὶ καϑαρωτάτην φι- 
λοσοφίαν ἡγῇ ,΄“ τὸ δὲ βιβλίον τὰς Πυϑαγόρου εἶχε 
δόξας, ὡς καὶ τοῦ μαντείου τῇ σοφίᾳ ταύτῃ ξυντι- 
ϑεμένου. ἀνάκειται τὸ βιβλίον τοῦτο ἐν ᾿ἀνϑέῳ καὶ 

5 σπουδάξεται διὰ τὴν αἰτίαν. τὸ δὲ άνϑιον ᾿Ιταλῶν 
τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ. ταῦτα μὲν δὴ καὶ τῶν ΖΔεβάδειαν 
οἰχούντων ξυγχωρὼ ἀκροᾶσϑαι, περὶ δὲ τοῦ βιβλίου 
τούτου γνώμη ἀποπεφάνϑω μοι, διακομισϑῆναι μὲν 
αὐτὸ βασιλεὶ ᾿Δἀδριανῷ ὕστερον, ὅτε δὴ καί τινας 
τῶν τοῦ ᾿4πολλωνίου ἐπιστολῶν. οὐ γὰρ δὴ πάσας 
γε. καταμεῖναι δὲ ἐς τὰ βασίλεια τὰ ἐν τῷ ᾿ἀνϑίῳ, 
οἷς μάλιστα δὴ τῶν περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν βασιλείων 
ἔχαιρεν. 

ἀφίκοντο δ᾽ αὐτῷ κἀξ Ἰωνίας οἱ ὁμιληταὶ πάν-- 
τες, οὗς ὠνόμαξεν ᾿4πολλωνιείους ἡ Ἑλλάς, καὶ ξυμ-- 
μιχϑέντες τοῖς αὐτόϑεν νεότης ἐγένοντο ϑαυμάσαι 
ἄξιοι τοῦ πλήϑους καὶ τῆς ἐς τὸ φιλοσοφεῖν ὁρμῆς. 
ῥητορικὴ μὲν γὰρ ἀπέχειτο ἀμελουμένη καὶ σμικρὰ 
προσεῖχον τοῖς τὴν τέχνην ξυγκροτοῦσιν, ὡς μόνης 
διδασκάλου τῆς γλώττης. ὠϑίζοντο δὲ ἐπὶ τὴν ἐκεί- 
νου φιλοσοφίαν πάντες. ὁ δ᾽, ὥσπερ τοὺς Γύγας 
φασὶ καὶ τοὺς Κροίσους ἀκλείστους παρέχειν τὰς 

ὐρεδὰε 
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τῶν ϑησαυρὼῶν ϑύρας. ἵν᾿ ἀπαντλεῖν εἴη τοῖς δεο- 
᾿ μένοις, οὕτω παρεῖχε τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τοῖς ἐρῶσι. 

περὶ παντὸς ἐρωτᾶν ξυγχωρῶν. διαβαλλόντων δ᾽ ΧΧΙΙ 
αὐτὸν ἐνίων. ὅτι τὰς τῶν ἡγεμόνων ἐπιδημίας ἐκ- 
τρέποιτο καὶ ἀπάγοι τοὺς ἀκροατὰς ἐς τὰς ἡσυχίας 
μᾶλλον. καί τινος ἀποσκώψαντος μετελαύνειν αὐτὸν 
τὰ πρόβατα, ἐπειδὰν τοὺς ἀγοραίους προσιόντας 
μάϑῃ: «νὴ ΖΔ.“ εἶπεν ἵνα μὴ ἐμπίπτωσι τῇ ποίμνῃ 
οἱ λύκοι.“ τί δ᾽ ἐβούλετο αὐτῷ τοῦτο; τοὺς ἀγο- 

 ραΐίους ὁρῶν ἀποβλεπομένους ὑπὸ τῶν πολλῶν καὶ τὸ 
προϊόντας ἐκ πενίας ἐς πλοῦτον ἀπεχϑείας τε οὕτως 

36 ἀσπαξομένους, ὡς αὐτὸ τὸ ἀπέχϑεσϑαι πωλεῖν ἀπῆγε 
τοὺς νέους τοῦ ξυνεῖναί σφισι καὶ τοὺς ξυγγενομέ- 
ψους αὐτοῖς ἐνουϑἕτει πικρότερον. οἷον ἀποπλύνων 
βαφῆς ἀτόπου᾽ διεβέβλητο μὲν γὰρ πρὸς αὐτοὺς καὶ 

τὸν ἄλλον χρόνον. ὑπὸ δὲ τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ δεσμω- 
τηρίων καὶ τῶν δεδεμένων τε καὶ ἀπολλυμένων οὕτω 
διετέϑη πρὸς τὴν τέχνην, ὡς πάντα ταῦτα τῶν συκχο- 110 
φαντούντων καὶ τῶν δεινότητι ἐπηρμένων ἡγεῖσθαι 
μᾶλλον ἢ τοῦ τυράννου. 30 

Περὶ δὲ τὸν χρόνον. ὃν τῇ Ἑλλάδι ἐνεσπούδα- ΧΧΤΙ 
ξεν. ἐπεῖχε τὸν οὐρανὸν διοσημία τοιαύτη τὸν τοῦ 
ἡλίου κύκλον περιελθὼν στέφανος ἐοικῶς ἴριδι τὴν 
ἀκτῖνα ἡμαύρου. ὅτι μὲν δὴ ἐς νεώτερα ἡ διοσημία 
ἔφερε. δῆλα ἦν πᾶσιν, ὁ δ᾽ ἄρχων τῆς Ἑλλάδος 55 
καλέσας αὐτὸν ἐξ ᾿ἀϑηνῶν ἐς Βοιωτίαν «ἀκούω 
σε,“ εἶπεν .᾿Ζ4πολλώνιε. σοφὸν εἶναι τὰ δαιμόνια." 
εἴ γε ἔφη «ἀκούεις, ὅτι καὶ τὰ ἀνθρώπεια.“ 
ἀκούω“ εἶπε ..καὶ ξύμφημι.“ . ἐπεὶ τοίνυν“ ἔφη 
»ξυνομολογεῖς. μὴ πολυπραγμόνει ϑεῶν βουλάς. 30 

ὧν 

ὧν 

᾿ τουτὶ γὰρ ἡ τῶν ἀνθρώπων σοφία ἐπαινεῖ.“ ἐπεὶ 
δὲ ἐλιπάρει τὸν ᾿Δπολλώνιον εἰπεῖν. ὅπη διανοεῖται. 

ῬΒΙοβέγαϊαβ δα. ΚΑΥΞΟΤΙ. 9 



998 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ [ὙΠ], 34. 25. Ρ. 110.. : 

δεδιέναι γὰρ μὴ ἐς νύκτα μεταστῇ πάντα, ..«ϑάρρει."““ 
ἔφη ..ἔσται γάρ τι ἐκ τῆς νυκτὸς ταύτης φῶς." 

ΧΧΙΥ “Μετὰ ταῦϑ'᾽ ὁ μέν. ἐπειδὴ τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα. 
ἱκανῶς εἶχε δυοῖν ἐνδιατρίψας ἐτοῖν, ἔπλει ἐς Ἰωνίαν 

5 ξυνεπομένης αὐτῷ τῆς ἑταιρείας, καὶ τὸν μὲν πλείω 
χρόνον ἐφιλοσόφει περὶ τὴν Σμύρναν τε καὶ τὴν 
Ἔφεσον. ἐπιὼν καὶ τὰς ἄλλας καὶ ἐν οὐδεμιᾷ τῶν 
πόλεων ἀηδὴς εἶναι δοκῶν. ἀλλὰ καὶ ποϑεῖσϑαι ἄξιος 
χαὶ κέρδος μέγα τοῖς δεξιοῖς. 

ΧΧΥ ωώϑουν δὲ οἵ ϑεοὶ Ζομετιανὸν ἤδη τῆς τῶν 
πι ἀνθρώπων προεδοίας. ἔτυχε μὲν γὰρ Κλήμεντα 
ἀπεκτονὼς ἄνδρα ὕπατον. ᾧ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἕαυ- 866. 
τοῦ ἐδεδώκει. πρόσταγμα δ᾽ ἐπεποίητο περὶ τὴν τρί- 
την ἢ τετάρτην ἡμέραν τοῦ φόνου χἀκείνην ἐς ἀν- 

ιὸ δρὸς φοιτᾶν᾽ Στέφανος τοίνυν ἀπελεύϑερος τῆς 

γυναικός. ὃν ἐδήλου τὸ τῆς διοσημίας σχῆμα. εἴτε 
τὸν τεϑνεῶτα ἐνθυμηϑείς. εἴτε πάντας. ὥρμησε μὲν 
ἶσα τοῖς ἐλευϑερωτάτοις ᾿4ϑηναίοις ἐπὶ τὸν τύραν- 

νον. ξίφος δ᾽ ὑφείρας τῷ τῆς ἀριστερᾶς πήχει καὶ 
99 τὴν χεῖρα ἐπιδέσμοις ἀναλαβὼν οἷον κατεαγυῖαν 

ἀπιόντι τοῦ δικαστηρίου προσελθὼν ..δέομαξ σου." 
ἔφη ..βασιλεῦ. μόνου. μεγάλα γάρ, ὑπὲρ ὧν ἀκούσῃ. 
οὐκ ἀπαξιώσαντος δὲ τοῦ τυράννου τὴν ἀκρόασιν 
ἀπολαβὼν αὐτὸν ἐς τὸν ἀνδρῶνα. οὗ τὰ βασίλεια, 

95...οὐ τέϑνηκεν"“ εἶπεν ..ὁ πολεμιώτατός σοι Κλήμης. 
ὡς σὺ οἴει. ἀλλ᾽ ἔστιν οὗ ἐγὼ οἶδα. καὶ ξυντάττει 
ἑαυτὸν ἐπὶ σέ“ μέγα δ᾽ αὐτοῦ βοήσαντος περὶ 
ὧν ἤκουσε. τεταραγμένῳ προσπεσὼν ὁ Στέφανος 
καὶ τὸ ξίφος τῆς ἐσκευασμένης χειρὸς ἀνασπάσας 

80 διῆχε τοῦ μηροῦ πρὸς μὲν τὸν αὐτίκα ϑάνατον 
οὐ καιρίαν. πρὸς δὲ τὸν μετὰ ταῦτα οὐκ ἄκαιρον. 
ὁ δ᾽ ἐρρωμένος μὲν καὶ ἄλλως τὸ σῶμα, γεγονὼς 



πἘΠΠ τ τὸ ᾿νῇ “« 
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Ἁ ᾿ 

ὃξ περὶ τὰ πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη ξυνεπλάκη 
τρωϑείς, καὶ καταβαλὼν τὸν Στέφανον ἐπέκειτο 

3 2 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὀρύττων καὶ τὰς παρειὰς ξυντρέ- 
'βων πυϑμένι χρυσῆς κύλικος αὐτοῦ κειμένης περὶ 

ἢ τῷ ᾿ς τδ ἐξ ον. κ᾿ Ξ οὔ - ᾽ , ’ 
τὰ ἱερά. ἐχάλει δὲ καὶ τὴν Ζ4“ϑηνᾶν ἀρωγόν. συνέν- ὅ 
τὲς οὖν οἵ δορυφόροι καχῶς πράττοντος ἐσῆλθον 
3 ᾽ -» 

ἀϑρόοι καὶ, τὸν τύραννον ἀπέκτειναν λιποϑυμοῦντα 
ΕΩ “.« ἘΠ} - 

ἤδη. ταῦτ᾽ ἐπράττετο μὲν κατὰ τὴν Ῥώμην. ξωρᾶτο ΧΧΥ͂Ι 
δ᾽ ᾿“πολλωνέῳ κατὰ τὴν Ἔφεσον. διαλεγόμενος γὰ : ῆ φ 70 γαρ 

861 περὶ τὰ τῶν ξυστῶν ἄλση κατὰ μεσημβρίαν. ὅτε 10 
δὴ καὶ τὰ ἐν τοῖς βασιλείοις ἐγίγνετο, πρῶτον μὲν 
ὑφῆχε, τῆς φωνῆς. οἷον δείσας; εἶτ᾽ ἐλλιπέστερον 
ἢ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἡρμήνευσεν ἴσα τοῖς 
μεταξὺ λόγων διορῶσί τι ἕτερον. εἶτα ἐσιώπησεν. 
ὥσπερ οἱ τῶν λόγων ἐχπεσόντες. βλέψας τε δεινὸν 

ἐς τὴν γῆν καὶ προβὰς τρία ἢ τέτταρα τῶν βημά- 
τῶν »παῖε τὸν τύραννον ; παῖε", ἐβόα. οὐχ ὥσπερ 
ἐκ κατόπτρου τινὸς εἴδωλον ἀληϑείας ἕλκων. ἀλλ 

αὐτὰ ὁρῶν καὶ ξυλλαμβάνειν δοκῶν τὰ δρώμενα. 
ἐχπεπληγμένης δὲ τῆς Ἐφέσου. παρῆν γὰρ διαλε- 
γομένῳ πᾶσα. ἐπισχὼν ὅσον οἵ διορῶντες. ἔστ᾽ ἂν 
γένηταί τι τῶν ἀμφιβόλων τέλος ..ϑαρρεῖτε.““ εἶπεν 
ὦ ἄνδρες. ὁ γὰρ τύραννος ἀπέσφακται τήμερον. 
τί λέγω τήμερον; ἄρτι. νὴ τὴν ᾿ἀϑηνᾶν. ἄρτι. περὶ 
τὸν καιρὸν τῶν ῥημάτων. οἷς ἐπεσιώπησα.““ μανίαν 
δὲ ταῦϑ᾽ ἡγουμένων τῶν κατὰ τὴν Ἔφεσον καὶ 
βουλομένων μὲν ἀληϑεύειν αὐτὸν. δεδιότων δὲ τὸν 
τῆς ἀκροάσεως κίνδυνον ..οὐ ϑαυμάξω““ ἔφη .«τῶν 
μήπω προσδεχομένων τὸν λόγον. ὃν μηδ᾽ ἡ Ῥώμη 
γιγνώσκει πᾶσα᾽ ἀλλ᾽ ἰδοὺ γιγνώσκει, διαφοιτᾷ 
γάρ, καὶ πιστεύουσι μὲν ἤδη μύριοι. πηδῶσι δ᾽ 
ὑφ᾽ ἡδονῆς δὶς τόσοι καὶ διπλάσιοι τούτων καὶ 
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τετραπλάσιοι καὶ πάντες οἱ ἐκείνῃ δῆμοι. ἀφίξεται 
τουτὶ τὸ ῥῆμα καὶ δεῦρο, καὶ τὸ μὲν ϑύειν ὑμᾶς 
ἐπ᾿ αὐτοῖς ἀναβεβλήσϑω ἐς καιρόν, ὃν ἀπαγγελ- 
ϑήσεται ταῦτα. ἐγὼ δὲ εἶμι προσευξόμενος τοῖς 

ΧΧΥΙΙ ϑεοῖς ὑπὲρ ὧν εἶδον.“ ἔτ᾽ ἀπιστουμένων τούτων 
6 ἦλϑον οἵ τῶν εὐαγγελίων δρόμοι μάρτυρες τῆς σο- 
φίας τοῦ ἀνδρός. καὶ γὰρ ἡ τοῦ τυράνμου σφαγὴ 
καὶ ἡ τοῦτο ἐνεγκοῦσα ἡμέρα καὶ ἡ μεσημβρία καὶ 
οὗ κτείνοντες. πρὸς οὖς ἡ παρακέλευσις, οὕτως 

10 εἶχεν. ὡς οἱ ϑεοὶ τούτων ἕκαστα διαλεγομένῳ τῷ 
ἀνδρὶ ἀνέφαινον. 

Τριάκοντα δ᾽ ἡμέραις μετὰ ταῦτα ἐπιστείλαντος 
αὐτῷ τοῦ Νερούα τὴν μὲν ἀρχὴν ἤδη τῶν Ῥωμαίων 
ἔχειν ϑεῶν τε βουλαῖς κἀκείνου, κατασχεῖν δ᾽ ἂν 

16 αὐτὴν δᾷον, εἰ ξύμβουλος αὐτῷ ἔλϑοι, τὸ μὲν αὖ- 
τίκα ἐκεῖνο γράφει πρὸς αὐτὸν αἴνιγμα .«ξυνεσό- 808 
μεϑα, ὦ βασιλεῦ, χθόνον ἀλλήλοις ἩΚΕΓαΤΘΊΝ: ὃν 
μήτε ἡμεῖς ἑτέρου, μήτ᾽ ἄλλος ἡμῶν ἄρξει" συνιεὶς 

ἴσως ἑαυτοῦ τε, ὡς μετ᾽ οὐ πολὺ μεταστησομένου 
Ὁ ἀνθρώπων, Νερούα τε, ὡς χρόνον βραχὺν ἄρξον- 

τος. ἐς ἐνιαυτὸν γὰρ καὶ μῆνας τέτταρας τὰ τῆς βα- 
ΧΧΥΠΙ σιλείας αὐτῷ προὔβη σωφρονεστάτῳ δόξαντι ἵνα 

δὲ μὴ ἀμελῶν φαίνοιτο φίλου τε ἀγαϑοῦ καὶ ἄρχον- 
τος, ξυνέϑηκε μετὰ ταῦτα πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴν 

85 ξύμβουλον τῶν ἀρχικῶν καὶ καλέσας τὸν Ζάμιν 
σοῦ“ ἔφη ..δεῖται ταῦτα, τὰ γὰρ ἀπόρρητα τῆς ἐπι- 
στολῆς γέγραπται μὲν πρὸς τὸν βασιλέα, ἔστι δ᾽ 
οἷα ἢ ὑπ᾽ ἐμοῦ λέγεσϑαι ἢ διὰ σοῦ.“ καὶ ὀψὲ ὁ 
Ζάμις ξυνεῖναί φησι τῆς τέχνης ; τὴν μὲν γὰρ ἐπι- 

80 στολὴν ἄριστά τε αὐτῷ καὶ ὑπὲρ μεγάλων ξυγγεγφά- 
φϑαι, πεμφϑῆναι δ᾽ ἂν καὶ δι ἑτέρου. τίς οὖν 
ἡ τέχνη τοῦ ἀνδρός; πάντα τὸν χρόνον, ὃν ἐβέω, 
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λέγεται ϑαμὰ ἐπιρθεγγεσθαν »λάϑε βιώσας ΞἘδέ ΘῈ 

μὴ δύναιο. λάϑε ἀποβιώσας"“" ἀπάγων οὖν ἑαυτοῦ 
τὸν χίάμιν, ἵνα μὴ ὑπὸ μάρτυσι καταλύοι. τὴν ἐπι- 
ὁτολὴν ἐσκήψατο καὶ τὸ ἀναφοιτῆσαι αὐτὸν ἐς τὴν 
Ἐν 2. ν κ ᾿ ΜῈ 3 ᾿ 3 πε 
Ῥώμην. αὐτὸς μὲν δὴ παϑεῖν τι ἀπιὼν αὐτοῦ φησιν 5. 11 

2 ᾿Ὶ ᾿ Ἁ , Ἁ 3 ΕΥ̓ ᾽ ΄ ε , 

οὐδὲ εἰδὼς τὰ μέλλοντα, τὸν δ΄ εὖ εἰδότα μηδὲν μέν 
οἱ εἰπεῖν, ὥσπερ εἰώϑασιν οἵ μηκέτ᾽ ἀλλήλους ὀψό- 
μενοι. τοσοῦτον αὐτῷ περιεῖναι τοῦ πεπεῖσθαι, ὅτι 
ψ τς ον - , δον τ' ᾿ Ξ ΄ Ἢ 5τῶᾷ 
ἀεὶ ἔσται, παρεγγυῆσαι δὲ ὧδε ..«ὦ Ζίάμι, κἂν ἐπὶ 
σεαυτοῦ φιλοσοφῆς. ἐμὲ ὅρα." 10 

Τὰ μὲν δὴ ἐς ᾿Δἀπολλώνιον τὸν Τυανέα Ζάμιδι ΧΧῚΧ 
- 9 ΄ 3 ’ ᾿ ᾿ ΄ 

τῷ Ὁ ὠναγόϊραμμενα ἐβ τονδὲ τὸν λόγον 
Ξ' ’ὔ ᾿ 3 ΄: " 

τελευτᾷ. περὶ γαρ τρόπου. καϑ' ον ἕτελευτα. εἴγε 

869 ἐτελεύτα, πλείους μὲν λόγοι. 4άμιδι δὲ οὐδεὶς 
2 " , 2φ" σα } - εἴρηται. ἐμοὶ δὲ οὐδὲ τοῦτο χρὴ παραλελεῖφϑαι, 

δεῖ γάρ που τὸν λόγον ἔχειν τὸ ἑαυτοῦ πέρας. οὐδ᾽ 
ε Α ε φ' ᾿ς, Ἁ » 2φοχ ᾿-" ΄ 

ὑπὲρ ἡλικίας τοῦ ἀνδρὸς εἴρηται οὐδὲν τῷ Ζαμιδὶ, 
ἀλλὰ τοῖς μὲν ὀγδοήκοντα, τοῖς δ᾽ ὑπὲρ τὰ ἐνενή- 
κοντα, τοῖς δὲ καὶ πρόσω τῶν ἑκατὸν ἐλϑεῖν ἀκέ- 

ραϊιος ὧν πᾶν τὸ σῶμα καὶ ἄρτιος. νεότητος δὲ ἡδίων. 590 
ἔστι γάρ τις ὥρα καὶ περὶ ῥυτίσιν, ἣ μάλιστα περὶ 
ἐκεῖνον ἤνϑησεν, ὡς εἰκόνες τε δηλοῦσι τἀνδρὸς 
ἐν τῷ Τύανάδε ἱερῷ καὶ λόγοι μᾶλλον ὑμνοῦντες 
τὸ ᾿ἀπολλωνίου γῆρας ἢ τὴν ᾿Αλκιβιάδου ποτὲ νεό- 172 
τητα. τελευτῆσαι δ᾽ αὐτὸν οἵ μὲν ἐν ᾿Εφέσῳ ϑερα- ΧΧΧ 
πευόμενον ὑπὸ δυοῖν δὃμωαῖν. τεϑνάναι γὰρ ἤδη 36 
οἱ ἀπελεύϑεροι, περὶ ὧν κατ᾽ ἀρχὰς εἶπον, ἐλευ- 

, Ψ ι αἰ. ὦ , ᾿ - ὩΣ 
ϑερώσαντα δὲ τὴν ἑτέραν αἰτίαν πρὸς τῆς ἕτέρας 
3," 3 Ἀ Ἁ “- 2 -“ 2 ’ Ἁ Ε] 3 

ἔχειν, ἐπεὶ μὴ τῶν αὐτῶν ἠξίωτο, τὸν ὃ Ἵπολ- 
λώνιον »καὶ δουλεῦσαι" φάναι προσήκει σὲ αὐτῇ, 80 
τουτὶ γάρ σοι ἀγαϑοῦ ἄρξει." τελευτήσαντος οὖν 
ἡ μὲν δουλεύειν ἐκείνῃ, ἡ δ᾽ ἐκ μικρᾶς αἰτέας ἀπο- 

» Θι 
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δόσϑαι αὐτὴν καπήλῳ, παρ᾽ οὗ τοίσοσα τις οὐδ᾽ 

εὐπρεπῆ οὖσαν, ἀλλ᾽ ἐρῶν οὗτος καὶ χφηματιστὴς 
ἱχανὸς ὧν γυναῖκά τε ἀνειπεῖν καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς 
ἐγγράψαι. οἵ δ᾽ ἐν Δίνδῳ τελευτῆσαι αὐτὸν παρελ- 

δϑόντα ἐς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿ϑηνᾶς καὶ ἔσω ἀφανι- 
σϑέντα. οἱ δ᾽ ἐν Κρήτῃ φασὶ ϑαυμασιώτερον ἢ οἱ 
ἐν Ζ“ίνδῳ" διατρίβειν. μὲν γὰρ ἐν τῇ Κρήτῃ τὸν 

᾿ἀπολλώνιον βελλον ἢ πρὸ τούτου ϑαυμαξόμενον, 

ἀφικέσϑαι δ᾽ ἐς τὸ ἱερὸν τῆς Ζικτύννης ἀωρί. φυ- 

ιὸ λακὴ δὲ τῷ ἱερῶ κυνῶν ἐπιτέτακται φρουροὶ τοῦ 3τὸ 
ἐν αὐτῷ πλούτου, καὶ ἀξιοῦσιν αὐτοὺς οἵ Κρῆτες 
μήτε τῶν ἄρκτων μήτε τῶν ὧδε ἀγρίων λείπεσϑαι, 
οὗ δ᾽ οὔϑ᾽ ὑλακτεῖν ἥκοντα σαένειν τε αὐτὸν προσ- 
ἰόντες. ὡς μηδὲ τοὺς ἄγαν ἐθάδας. οἵ μὲν δὴ τοῦ 

16 ἱεροῦ προϊστάμενοι ξυλλαβόντες αὐτὸν ὡς γόητα 

καὶ λῃστὴν δῆσαι μείλιγμα τοῖς κυσὶ προβεβλῆ- 
σϑαί τι ὑπ᾽ αὐτοῦ φάσκοντες, ὁ δ᾽ ἀμφὶ μέσας 
νύχτας ἑαυτὸν λῦσαι, καλέσας δὲ τοὺς δήσαντας, 
ὡς μὴ λάϑοι, δραμεῖν ἐπὶ τὰς τοῦ ἱεροῦ ϑύρας, αἵ 

80 δ᾽ ἀνεπετάσϑησαν ᾿ παρελθόντος δὲ ἔσω τὰς μὲν 
ϑύρας ξυνελϑεῖν, ὥσπερ ἐκέκλειντο, βοὴν ὃξ ἀδου- 
σῶν παρϑένων ἐχπεσεῖν. τὸ τ ἄσμα ἤν «στεῖχε 
γᾶς, στεῖχε ἐς οὐρανόν, στεῖχε." οἷον" ἴθι ἐκ τῆς 
γῆς ἄνω. 

ΧΧΧῚ Περὶ ψυχῆς δέ, ὡς ἀϑάνατος ἐς ἐφιλοσόφει 

26 ἔτι, διδάσκων μέν. ὅτι ἀληϑὴς ὁ ὑπὲρ αὐτῆς λόγος. 
πολυπραγμονεῖν δὲ μὴ ξυγχωρῶν τὰ ὧδε μεγάλα" 
ἀφίκετο μὲν γὰρ ἐς τὰ Τύανα μειράκιον ϑρασὺ 
περὶ τὰς ἔριδας καὶ μὴ ξυντιϑέμενον ἀληϑεῖ λόγω, 

ϑοτοῦ δὲ ᾿Δπολλωνίου ἐξ ἀνθρώπων μὲν ἤδη ὄντος, 
ϑαυμαξομένου δ᾽ ἐπὶ τῇ μεταβολῇ καὶ μηδ᾽ ἀντι- 
λέξαι ϑαρροῦντος μηδενός, ὡς οὐκ ἀϑάνατος εἴη, 
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Δόγοι μὲν οἱ πλείους ὑπὲρ ψυχῆς ἐγίγνοντο. καὶ 
γὰρ νεότης τις ἣν αὐτόϑι σοφίας ἐρῶντες. τὸ δὲ 
πειράκιον οὐδαμῶς τῇ τῆς ψυχῆς ἀϑανασίᾳ ξυντι- 
ϑέμενον » ἐγώ," ἔφη ..«ὦ παφόντες, τουτονὶ μῆνα ξ 

δέκατον ᾿Δἀπολλωνίῳ διατελῶ εὐχόμενος ἀναφῆναέ5 
μοι τὸν ὑπὲρ ψυχῆς λόγον. ὁ δ᾽ οὕτω τέϑνηκεν., 
ὡς μηδ᾽ ἐφίστασϑαι δεομένῳ. μηδ᾽. ὡς ἀϑάνατος 
εἴη, πείϑειν.““ τοιαῦτα μὲν τὸ μειράκιον τότε, πέμ-- 
πτῃ δὲ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ περὶ τῶν αὐτῶν σπου- 
δάσαν κατέδαρϑε μὲν οὗ διελέγετο. τῶν δὲ ξυσπου- τ0 
δαξόντων νέων οἱ μὲν πρὸς βιβλίοις ἦσαν. οἱ δ᾽ 

311 ἐσπούδαζον γεωμετρικοὺς ἐπιχαράττοντες τύπους τῇ 
γῇ, τὸ δ᾽, ὥσπερ ἐμμανές, ἀναπηδῆσαν ὠμόυπνον 
ἱδρῶτί τε πολλῷ ἐρρεῖτο καὶ ἐβόα ..πείϑομαί σοι." 
ἐρομένων δ᾽ αὐτὸ τῶν παρόντων. ὅ τι πέπονϑεν. τ5 
οὐχ ὁρᾶτε ἔφη .οὐμεῖς ᾿ἀπολλώνιον τὸν σοφόν. 
ὡς παρατυγχάνει τε ἡμῖν ἐπακροώμενος τοῦ λόγου 
καὶ περὶ ψυχῆς δαψῳδεῖ ϑαυμάσια;““ . ποῦ δ᾽ οὗ- 
τος: ἔφασαν «ὡς ἡμῖν γε οὐδαμοῦ φαίνεται καίτοι 
βουλομένοις ἂν τοῦτο μᾶλλον ἢ τὰ πάντων ἀνθρώ- 90 
πῶν ἀγαϑὰ ἔχειν.“ καὶ τὸ μειράκιον »»ἔοικεν ἐμοὶ 
μόνῳ διαλεξόμενος ἤκειν ὑπὲρ ὧν μὴ ἐπίστευον᾽ 
ἀκούετ᾽ οὖν, οἷα τῷ λόγῳ ἐπιϑειάξει" 

ἀϑάνατος ψυχὴ κοὐ χρῆμα σόν, ἀλλὰ προνοίας. 
ἢ μετὰ σῶμα μαρανϑέν, ἅτ᾽ ἐκ δεσμῶν ϑοὸς ἵππος, 35 
ῥηιδίως προϑοροῦσα κεράννυται ἠέρι κούφῳ 
δεινὴν καὶ πολύτλητον ἀποστέρξασα λατρείην᾽ 
σοι δὲ τί τῶνδ᾽ ὄφελος. ὅ ποτ᾽ οὐκέτ᾽ ἐὼν τότε δόξεις: 118 
ἢ τί μετὰ ζῳοῖσιν ἐὼν περὶ τῶνδε ματεύεις; 

καὶ σαφὴς οὗτος ᾿ἀπολλωνίου τρίπους ἕστηκεν ὑπὲρ 30 

τῶν τῆς ψυχῆς ἀπορρήτων. ἵν᾽ εὔϑυμοί τε καὶ τὴν 
αὑτῶν φύσιν εἰδότες. οἷ τάττουσι Μοῖραι, πορευοί- 
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μεϑα. τάφῳ μὲν οὖν ἢ ψευδοταφίῳ τοῦ ἀνδρὸς 
οὐδαμοῦ προστυχὼν οἶδα καίτοι τῆς γῆς, ὁπόση 
ἐστίν. ἐπελϑὼν πλείστην. λόγοις δὲ πανταχοῦ δαι- 
μονίοις. καὶ ἱερὰ Τυανάδε βασιλείοις ἐκπεποιημένα ὅτι 

5τέλεσιν᾽ οὐδὲ γὰρ βασιλεῖς ἀπηξίουν αὐτὸν ὧν'οὁ 

αὐτοὶ ἠξιοῦντο. : 
᾿ 

Ὶ 

Ὶ 

το ξ ἐὐρευηθοναδὰ 

ἀν νϑεωδσςλ ν... 



ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΥ͂ 
ΤΟΥ ΤΎΑΝΕΩΣ ΕΠΗΣΤΟΛΑΙ. 

38ὅ α΄. Εὐφράτῃ. Ἐμοὶ πρὸς φιλοσόφους ἐστὶ 
φιλία. πρὸς μέντοι σοφιστὰς ἢ γραμματιστὰς ἤ τι 
τοιοῦτο γένος ἕτερον ἀνθρώπων κακοδαιμόνων οὔτε 
νῦν ἐστι φιλία. μήτε ὕστερόν ποτε γένοιτο. τάδε, 
μὲν οὖν οὐ πρὸς σέ, πλὴν εἰ μὴ καὶ σὺ τούτων εἷς. 5 
ἐχεῖνα δὲ καὶ πάνυ πρὸς σέ᾽ ϑεράπευέ σου τὰ πάϑη 
καὶ πειρῶ φιλόσοφος εἶναι καὶ μὴ φϑονεῖν τοῖς ὄν- 
τῶς φιλοσοφοῦσιν. ἐπεί σοι καὶ γῆρας ἤδη πλησίον 

καὶ ϑάνατος. 
β. τῷ αὐτῷ. Ἡ ἀρετὴ φύσει [μαϑήσει) κτήσει το 

χρήσει. δι᾿ ἣν ἕκαστον ἂν εἴη τῶν προειρημένων 
ἀποδοχῆς ἄξιον. σκεπτέον. εἴ τί σοι τούτων ἐστὶν 
ἢ σοφιστείας παυστέον λοιπὸν ἢ προῖκά γε χρηστέον 
αὐτῇ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας. ἐπείπερ ἤδη σοι καὶ 
τὰ Μεγαβύζου. ΠῚ 

γ. τῷ αὐτῷ. Ἐπῆλϑες ἔϑνη τὰ μεταξὺ τῆς 
Ἰταλίας ἀπὸ Συρίας ἀρξάμενος. ἐπιδεικνὺς σεαυτὸν 

386 ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως λεγομέναις. διπλῆ δέ σοι τότε 
χαὶ πώγων λευκὸς καὶ μέγας. πλέον δὲ οὐδέν. εἶτα 
πῶς διὰ ϑαλάττης νῦν ὑποστρέφεις ἄγων φορτίδα 30 
μεστὴν ἀργυρίου χρυσίου σκευῶν παντοδαπῶν ἐσϑή- 
τῶν ποικίλων κόσμου τοῦ λοιποῦ. τύφου καὶ ἀλα- 
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ξονείας καὶ κακοδαιμονίας; τίς ὁ φόρτος καὶ ὁ τρό- 
πος τῆς καινῆς ἐμπορίας; Ζήνων τραγημάτων ἣν 
ἔμπορος. 

δ΄. τῷ αὐτῷ. Ὀλίγων δεῖ σοῦ τοῖς παισίν, εἰ 
5 φιλοσόφου παῖδες εἴησαν. ἔδει μὲν οὖν μηδὲ φρον- 
τίσαι πλείω δοι γενέσϑαι τῶν ἱχανῶν ἄλλως τε καὶ 
ετὰ ἀδοξίας τινός. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ ἐγένετο.. δεύτερον { 6 5- 7 99 0 

. Ἂν ͵ » μὲς ι γῶῤὲ ἡ. Ἂν 
ἂν εἴη μεγάλῃ σπουδῇ νεῖμαί σε τισὶ ἔνια τῶν ὃν- 
των᾽ ἔχεις δὲ καὶ πατρίδα καὶ φίλους. 

΄ - Ἵ -" » 3 , [4 ς Α 

τὺ εξ. τῷ αυτῷ. Τῶν Επιχουρου λογῶν ὁ περὶ 
ε - ᾿ ΡῈ τὰ -» 
ἡδονῆς οὐδενὸς ἔτι συνηγόρου δεῖται τῶν ἐκ τοῦ 

“» ’ - κι 

κήπου καὶ τῆς ἐκείνου διατριβῆς, πέφηνε γὰρ ὧν 
Α ν ᾿ " 2 ’ Α 9 , 

καὶ κατὰ τὴν στοὰν ἀληθέστατος. εἰ δὲ ἀντιλέγων 
προχομιεῖς τὰς Χρυσίππου σχολὰς καὶ δόγματα, 

16 γέγραπταί τι καὶ ἐν τοῖς βασιλικοῖς γράμμασιν" Εὐ- 

φράτης ἔλαβε καὶ πάλιν ἔλαβεν᾽ ᾿Επίκουρος δὲ οὐκ 
ἂν ἔλαβεν. 

΄ -» 3 » ᾿ ΄ ,ὕ Γ ᾽ 

5. ὦ ον τὴ ΤΣ Πφομην πλουσίους τινὰς) εἰ 
, , , 4 

πικραίνονται. τί δ΄ οὐ μέλλομεν; ἔφασαν. ἠρόμην 
90 οὖν καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης. καὶ ἡτιῶντο τὸν 881 

πλοῦτον. συ δ᾽, ὦ τάλαν, νεόπλουτος. 
, τ ϑερὰ, τῖσω 52: ἃ Ὁ ͵ ἢ ᾿ΑΡΜΕ 

ξζ. τῷ αὐτῷ. Ἔαν ὅτι ταχος εἰς Αἰγὰς ἀφίκῃ 
καὶ κενώσῃς ἐκεῖ τὴν ναῦν. ἰτέον ἐστί σοι πάλιν ὅτι 
τάχος εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ κολακευτέον ὁμοίως νο- 

45 σοῦντας γέροντας γραῦς ὀρφανοὺς πλουσίους ϑρυ- 
, , , Υ͂ Α “ὦ ι 2᾿ 

πτομένους Μίδας Γέτας. παᾶαντα φασὶ δεῖν τὸν ἔμ-- 

πορον κάλων σείειν. ἐμοὶ δὲ εἴη τὴν ἁλιὰν τρυπᾶν 
ἐν Θέμιδος οἴκῳ. 

΄ - 3 » 3 Γ ν ᾿ ΄ " 
η. τῷ αὐτῷ. ᾿Α4ρά τι καὶ σὺ γράψαιο ἄν; εἰ 

80. γὰρ οὕτω γένοιο γενναῖος. καὶ ἔχοις δ᾽ ἂν εἰπεῖν 
» “ 

τὰ συνήϑη ταῦτα καὶ πρόχειρα᾽ ..«λουτρὸν ἅπαν 
᾿Δἀπολλώνιος παραιτεῖται.“ καὶ τῆς οἰχίας οὐδέποτε 
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πρόεισι καὶ σωξομένους ἔχει τοὺς πόδας. ..οὐδὲν ὁρᾶ- 
ται τῶν τοῦ σώματος κινῶν.“ δι᾽ ὅλου γὰρ τὴν 
ψυχὴν κινεῖ. ο«κομᾷ τὴν κεφαλήν.“ καὶ γὰρ ὁ Ἕλ- 
λην, ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος. ..ἐσθῆτα φορεῖ 
λινὴν.““ καὶ τῶν ἱερέων τὰ καϑαρώτατα. . «μαντικῇ 5 
χρῆται.“ πλείω γὰρ τὰ ἄδηλα. καὶ ἄλλως ἀμήχανον 
προαισϑέσϑαι τι τῶν ἐσομένων. ..ἀλλ᾽ οὐ πρέπον 
φιλοσόφῳ τὸ τοιούτον᾽ ““ ὃ πρέπει καὶ ϑεῶ; .«καὶ 
σωμάτων δὲ ὀδύνας ἀφαιρεῖ καὶ πάϑη παύει" ““ τοῦτό 
που καὶ πρὸς τὸν ᾿Ζσκληπιὸν κοινὸν τὸ ἔγκλημα. τὸ 

588...σιτεῖται μόνος.“ οἱ δὲ λοιποὶ ἐσθίουσι. ..βραχέα 
λέγει καὶ ἐπὶ βραχύ.“ σιγῆσαι γάρ ἐστιν (οὐκ) ἀδύ- 
νατος. σαρκῶν ἀπέχεται πασῶν καὶ ϑηρίων πάν- 
των.“ διὰ τοῦτο ἀἄνϑρωπός ἐστι. εἰ ταῦτα ἐρεῖς. 
Εὐφρᾶτα, γεγράφϑαι, ἴσως ἐκεῖνο προσϑήσεις ..εἴ τ5 
τ', ἦν. ἔλαβεν ἂν ἀργύριον, ὡς ἐγώ. δωρεὰς πολι- 
τείας.““ εἴ τι ἦν, οὐκ ἂν ἔλαβεν. ..ἀλλὰ τῇ πατρίδι 
μὲν ἔλαβεν ἄν.“ οὐ πατρὶς δέ. ἣ μὴ οἶδεν, ὃ ἔχει. 

ὃ. Ζέωνι. Αὐλοὶς καὶ λύρα κρεῖττόν ἐστι τέρ- 
πεῖν ἢ λόγῳ. τὰ μὲν γὰρ ἡδονῆς ὄργανα καὶ μου- 90 
σικὴ τοὔνομα τῇ τέχνῃ. λόγος δὲ τἀληϑὲς εὑρίσκει. 
τοῦτό σοι πραχτέον. τοῦτό σοι δητέον. ἣν καὶ περὶ 
τούτου φιλοσοφῆῇς. 

(. τῷ αὐτῷ. Ζητοῦσί τινες τὴν αἰτίαν. δι᾽ 

ἣν πέπαυμαι διαλεγόμενος ἐν πολλοῖς εἰδέτωσαν 

οὖν. οἷς ἂν εἰδέναι μέλῃ τὸ τοιοῦτον᾽ ἀδύνατος 
ὠφελῆσαι λόγος ἅπας, ὃς ἂν εἷς ὧν μὴ καὶ πρὸς ἕνα 
λέγηται. ὃ τοίνυν ἄλλως διαλεγόμενος δόξης ἥττων 
ὧν διαλέγοιτ᾽ ἄν. 

ια΄. Καισαρέων προβούλοις. Πρῶτον εἰς 30 
πάντα ϑεῶν ἄνθρωποι δέονται καὶ περὶ παντός. 

ἔπειτα πόλεων, τιμητέον γὰρ δεύτερον πόλεις μετὰ 

το σι 
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ϑεοὺς καὶ τὰ πόλεως προκριτέον παντὶ νοῦν ἔχοντι 
εἰ δὲ μὴ πόλις μόνον εἴη, ἀλλὰ καὶ μεγέστη τῆς Πα- 888 

λαιστίνης ἀρίστη τε τῶν αὐτόϑι μεγέϑει καὶ νόμοις 

καὶ ἐπιτηδεύμασι καὶ προγόνων κατὰ πόλεμον ἀρε- 
5 ταῖς ἔτι τε ἤϑεσι κατ᾽ εἰρήνην, καϑάπερ ἡ ὑμετέρα 
πόλις, μάλιστα πασῶν τῶν ἄλλων ἐμοί τε ϑαυμα- 
στέα τιμητέα τὲ καὶ ἄλλῳ δὲ ὁμοίως παντὶ νοῦν 
ἔχοντι᾽ τοῦτο μὲν οὖν ἐκ λόγου κοινοῦ τὸ προκριτι- 
κὸν ἂν εἴη τὸ κατὰ σύγκρισιν τῶν πολλῶν. ὅταν 

το δὲ καὶ ἄρχῃ πόλις ποτὲ τῆς πρὸς ἕνα τιμῆς ἄνδρα 
πόλις οὖσα καὶ τοῦτον ἑαυτῆς ξένον καὶ ἄποϑεν. τέ 
ἢ τούτου τοῦ ἀνδρὸς πρὸς ἀμοιβὴν ἢ ὑμῶν ἂν πρὸς 
τίσιν ἄξιον εἴη; τοῦτο μόνον ἴσως. εἰ ϑεοφιλής τις 
ὧν τύχοι διά τινα φύσεως ἐπιτηδειότητα, τὸ εὔχε- 

τό ὅϑαι τῇ πόλει τὰ ἀγαϑὰ τυγχάνειν τε τῆς εὐχῆς, 
ὅπερ ἂν διατελέσαιμι κἀγὼ πράττων ὑπὲρ ὑμῶν, 
ἐπείπερ ἥἤσϑην ἤϑεσιν ᾿Ελληνικοῖς φαίνουσι τὸ ἴδιον 
ἀγαϑὸν καὶ διὰ γραμμάτων κοινῶν. ᾿Ζπολλωνίδην 
δὲ τὸν ᾿Δφροδισίου νεανίαν ἐρρωμενεστάτης φύσεως 
ἀξίας τε τοῦ ὑμετέρου ὀνόματος πειράσομαι χρήσι- 
μον ὑμῖν παρασκευάζειν εἰς ἕκαστα μετὰ καὶ τύχης 
τινὸς ἀγαϑῆς. 

ιβ. Σελευκέων τοῖς προβούλοις. Πόλις, 
ἥτις ἂν οὕτω πρός τε ϑεοὺς ἔχῃ καὶ ἀνθρώπων πρὸς 

9Ὁ τοὺς ἀξίους ἀποδοχῆς; αὐτή τε εὐδαίμων καὶ εἰς 
ἀρετὴν ὠφέλησε τοὺς μαρτυρηϑέντας. ἄρξασϑαι μὲν 
οὖν χάριτος οὐ δυσχερές. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν ἀνϑρώ- 

ποις τὸ κάλλιστον, ἀμοιβὴν δ᾽ οὐ μόνον οὐ ῥάδιον, 
ἀλλὰ καὶ παντελῶς ὁμοίαν εὑρεῖν ἀδύνατον, τὸ γάρ 
που τῇ τάξει δεύτερον οὐδέποτε τῇ φύσει πρῶτον. 
ὥστε ϑεὸν ἀνάγκη παρακαλεῖν ὑπὲρ ὑμῶν ἀμείψα- 
σϑαι τοὺς οὐ τῇ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις 

2 Θ 

οϑ . 
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χρείττους γενομένους. ἀνθρώπων γὰρ οὐδεὶς τά γε 
«τηλικαῦτα δυνατός. καὶ τὸ ἐθελῆσαι δ᾽ ἄν μὲ παρ᾽ 

ὑμῖν γενέσθαι τῆς ὑμῶν ἂν εἴη χάριτος καὶ αὐτὸ 
εἰς ἡμᾶς, ὡς ἔγωγ᾽ ἂν εὐξαίμην παρ᾽ ὑμῖν καὶ γε- 
γεννῆσϑαι. οἱ πρέσβεις ὑμῶν τιμιώτεροι. διότι καὶ 
φίλοι, Ἱερώνυμος καὶ Ζήνων. 

30 ιγ΄. τοῖς αὐτοῖς. Στράτων μὲν ἐξ ἀνθρώπων 
᾿ οἴχεται πᾶν ὅσον ἦν αὐτῷ ϑνητὸν ἐπὶ γῆς καταλι- 

πών. χρὴ δὲ τοὺς ἔτι κολαζομένους ἡμᾶς ἐνθάδε 
ξῆν ἄλλως λεγομένους ἔχειν τινὰ τῶν ἐκείνου πρα- 

γμάτων ἐπιμέλειαν. ἄλλοις μὲν οὖν ἄλλο τι ἔργον 
δικαίως γένοιτο νῦν ἢ καὶ ὕστερον. οἷς μὲν ὡς 
οἰκείοις, οἷς δ᾽ ὡς αὐτὸ μόνον ἀνδράσι φίλοις οὐκ 
ἐν ἑτέρῳ γνωσϑησομένοις χρόνῳ. τούτων εἴπερ ἦν 
τῶν ὀνομάτων ἀληϑές τι καὶ πρόσϑεν. ἐγὼ μέντοι 
καὶ ταύτῃ βουλόμενος ἐξαιρέτως ὑμέτερος εἶναι, τὸν 
ἐκ Σελευκίδος υἱὸν αὐτῷ γενόμενον ᾿4λέξανδρον 
αὐτὸς ἀναϑρέψω καὶ μεταδώσω παιδείας τῆς ἐμῆς. 
πάντως δ᾽ ἂν μετέδωκα καὶ χρημάτων, ὁ τὰ μείξονα 
δούς. εἴπερ ἔχειν ἦν ἄξιον. 

ιδ΄. Εὐφράτῃ. Πυνϑάνονταί μου πολλοὶ πολ- 
λάκις » τίνος ἕνεκεν οὐ μετεπέμφϑην εἰς Ἰταλίαν. ἢ 

οὐ μεταπεμφϑεὶς ἀφικόμην, ὥσπερ σὺ καὶ εἴ τις 
ἕτερος. ἐγὼ δὲ περὶ τοῦ προτέρου μὲν οὐκ ἀποχρι- 
νοῦμαι, μὴ καὶ δόξω τισὶν εἰδέναι τὴν αἰτίαν. οὐδ᾽ 
εἰδέναι μοι μέλον, περὶ δὲ τοῦ δευτέρου τί ἂν καὶ 
δεοίμην ἕτερον λέγειν, ἢ ὅτι μᾶλλον ἂν μετεπέμῳφϑην 
ἢ ἀφικόμην; ἔρρωσο. 

ιε. τῷ αὐτῷ. Τὴν ἀρετὴν ἀδέσποτον εἶναι 
Πλάτων ἔφησεν. εἰ δὲ μὴ τιμᾷ τοῦτό τις καὶ γέγη- 
ϑὲν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ ὥνιος γένεται χρημάτων, 
πολλοὺς δεσπότας ἑαυτοῦ ποιεῖ. 

90 
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ις΄,͵ τῷ αὐτῷ. Μάγους οἴει δεῖν ὀνομαάζξειν 
᾿ 5 ᾿ ᾽ ΄ ξςς», Ἁ . 

τους ἀπὸ Πυϑαγοόρου φιλοσόφους, ὡδὲ που καὶ τους 

ἀπὸ Ὀρφέως. ἐγὼ δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ δεῖνος οἶμαι 

δεῖν ὀνομάξεσϑαι μάγους. εἰ μέλλουσιν εἶναι ϑεῖοέ 
5 τὲ καὶ δίκαιοι. 

ιξ. τῷ αὐτῷ. Μάγους ὀνομάζουσι τοὺς ϑείους 391 
οἱ Πέρσαι. μάγος οὖν ὁ ϑεραπευτὴς τῶν ϑεῶν ἢ ὃ 

᾿ ’ τῷ Α 3 3 ΄ 3 εις 

τὴν φυσιν ϑεῖος. συ δ΄ οὐ μαγος. αλλ ἄϑεος. 
’ -" 3 » ς ’ ς Ἁ Ω 

ιη. τῷ αὐτῷ. Ἡράκλειτος ὁ φυσικὸς ἄλογον 
10 εἶναι κατὰ φύσιν ἔφησε τὸν ἄνϑρωπον. εἰ δὲ τοῦτο 

ἀληϑές. ὥσπερ ἐστὶν ἀληϑές. ἐγκαλυπτέος ἕκαστος 
ὁ ματαίως ἐν δόξῃ γενόμενος. 

ιϑ΄. Σκοπελιανῷ σοφιστῇ. Πέντε εἰσὶ σύμ- 
παντὲς οἱ τοῦ λόγου χαραχτῆρες, ὁ φιλόσοφος ὁ 

τὸ ἱστορικὸς ὁ δικανικὸς ὁ ἐπιστολικὸς ὁ ὑπομνηματι- 
κός. ἐγκειμένων δὴ τῶν γενικῶν χαρακτήρων τῇ 
τάξει πάλιν γίνεται πρῶτος μὲν ὁ κατὰ τὴν ἑκάστου 
δύναμιν ἢ φύσιν ἴδιος ὦν. δεύτερος δὲ ὁ ἐν μιμήσει 
τοῦ ἀρίστου. τῶν ἐκ φύσεως εἴ τις ἐνδεὴς εἴη. τὸ 

20 δὲ ἄριστον δυσεύρετόν τε καὶ δυσεπίκριτον, ὥστε 
οἰκειότερος ἑκάστῳ χαραχτὴρ ὁ ἴδιος, ἐπείπερ καὶ 
βεβαιότερος. 

κ΄. “ομετιανῷ. Εἴ σοι δύναμίς ἔστιν, ὥσπερ 
ἐστίν. καὶ φρόνησιν ἂν εἴη σοι , κτητέον᾽ καὶ γὰρ εἰ 

20 φρόνησις ἦν. δύναμις δὲ ἀπῆν, ὁμοίως ἔδει σοι δυνά- 
μξως. δεῖται γὰρ ἀεὶ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου. ὥσπερ 
ὄψις φωτὸς καὶ φῶς ὄψεως. 

κα΄. τῷ αὐτῷ. Βαρβάρων ἀφεκτέον καὶ οὐκ 
ἀρχτέον αὐτῶν. οὐ γὰρ ϑέμις αὐτοὺς βαρβάρους 

80 ὄντας εὐ πάσχειν. 
, , Ὃν πὴ ι ες» 

κβ. Πεσβώνακτι. Ζ1εἴ πόνεσϑαι μὲν ὡς ἄνδρα. 

πλουτεῖν δὲ ὡς ἄνϑρωπον. 
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κγ΄. Κοέτωνι. Τὸ ϑειότατον Πυϑαγόρας ἰατρι- 
κὴν ἔφασκεν. εἰ δὲ ἰατρικὴ τὸ ϑειότατον. καὶ ψυχῆς 

, ᾿ , ΗΚ » 3... ἢ ς ’ 
ἐπιμελητέον μετὰ σώματος. ἢ τὸ ζῷον οὐκ ἂν υγιαΐίνοι 
τῷ κρείττονι νοσοῦν. 

τ 5 - 
2 χὃ. Ἑλλανοδίκαις καὶ Ἠλείοις. ᾿Δξιοῦτέ 

μὲ τῶ ἀγῶνι τῶν Ὀλυμπίων παραγενέσϑαι καὶ διὰ 
τοῦτο ἐπέμψατε πρέσβεις. ἐγὼ δὲ παρεγενόμην ἂν 
ἐπὶ σωμάτων ϑέαν καὶ ἅμιλλαν. εἰ μὴ τὸν μείζονα 

- - 2 - , 9᾽ 

τῆς ἀρετῆς ἀγῶνα καταλείψεν ἔμελλον. 
͵ ᾿ 3 ΄ ᾿ , 

χε. Πελοποννησίοις. Ολυμπίια τὸ δεύτερον. 

καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐγένεσϑε πολέμιοι. τὸ δεύτερον 
δὲ οὐ φίλοι. 

ς΄, τοῖς ἐν Ὀλυμπίᾳ ϑεηκόροις. Θεοὶ 

ϑυσιῶν οὐ δέονται. τί οὖν ἄν τις πράττων χαρίζοιτο 
3 τ ΄ - , ’ 

αὐτοῖς; φρόνησιν. ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. χτώμενος ἀνθϑρώ- 
πῶν τε τοὺς ἀξίους εἰς δύναμιν εὖ ποιῶν. ταῦτα 

, » 2 »͵ Ἁ 3 ,ὔ φίλα ϑεοῖς. ἐκεῖνα δὲ ἀϑέων. 
κζ΄. τοῖς ἐν Ζελφοῖς ἱερεῦσιν. ΑἌἔΐἵματι βω- 

μοὺς μιαίνουσιν ἱερεῖς. εἶτα ϑαυμάξουσί τινες. πό- 

ϑεν αἱ πόλεις ἀτυχοῦσιν. ὅταν μεγάλα δυσϑετήσω- 
Ἢ » 3 ΄᾿, ς ΄ 53 ΄, 3 3 

σιν. ὦ τῆς ἀμαϑίας. Ἡράκλειτος ἣν σοφὸς. ἀλλ 

οὐδὲ ἐκεῖνος Ἐφεσίους ἔπεισε μὴ πηλῷ πηλὸν κα- 
ϑαΐίρεσϑαι. 

΄ Ἂπ » ΄, . Α͂ΡΙ 3 
χη. βασιλεῖ Σκυϑῶῦῶν. Ζαμολξις ἀνὴρ ἀγα- 

ϑὸς ἦν καὶ φιλόσοφος, εἴ γε μαϑητὴς Πυϑαγόρου 
᾿ - Ἁ , » ΕΣ 

ἐγένετο. καὶ εἰ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τοιοῦτος ἦν 
ἘῸ Ο - δ λ κ᾿ Ἀν ον ’ 3 » ΣΝ 3 
ὁ Ῥωμαῖος. ἑκὼν ἂν ἐγένετο φίλος. εἰ δὲ ὑπὲρ ἑἕλευ- 

ϑερίας οἴει δεῖν ἀγῶνα καὶ πόνον ἔχειν. ἄκουε φιλό-- 

σοφος. τουτέστιν ἐλεύϑερος. 
8983. χϑ'΄. νομοϑέτῃ. 41 ἑορταὶ νόσων αἰτίαι. τοὺς 

Ἁ Ἁ [4 3 - Ἔν , ἈΝ ᾿» 

μὲν γὰρ πόνους ἀνιᾶσι, τὸ ἐμπίπλασϑαι δὲ αὔξουσιν. 
΄ ᾿, » Γὰ 

λ΄. ταμίαις Ῥωμαίων. ᾿Δρχὴν ἄρχετε πρώ- 

ε 
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την. εἰ μὲν οὖν ἄρχειν ἐπίστασϑε, διὰ τέ τὸ παρ᾽ 
ὑμᾶς χεῖρον ἑαυτῶν αἷ πόλεις ἔχουσιν; εἰ δὲ οὐκ 
ἐπίστασϑε, μαϑεῖν ἔδει πρῶτον, εἶτα ἄρχειν. 

λα΄. διοικηταῖς ᾿4σέας. Τί ὄφελος ἀγρίων 

δένδρων φυομένων ἐπὶ βλάβῃ τοὺς κλάδους κόπτειν, 
ἐᾶν δὲ τὰς ῥίξας ; 

λ:λβ. Ἐφεσίων γραμματεῦσιν. Δέϑων ἐν 
πόλει καὶ γραφῶν ποικίλων καὶ περιπάτων καὶ ϑεά- 
τρῶν οὐδὲν ὄφελος. εἰ μὴ νοῦς ἐνείη καὶ νόμος. 
νοῦς δὲ καὶ νόμος περὶ τούτων ἐστίν, οὐ ταῦτα. 

λγ΄. Μιλησίοις. Οἱ παῖδες ὑμῶν πατέρων 
δέονται. οἵ νέοι γερόντων. αἷ γυναῖκες ἀνδρῶν, οἵ 
ἄνδρες ἀρχόντων, οἵ ἄρχοντες νόμων, οἵ νόμοι φιλο- 
σόφων, οἵ φιλόσοφοι ϑεῶν. οἱ ϑεοὶ πίστεως. προγό- 
νῶν ἀγαϑῶν ἐστε, τὰ παρόντα μισεῖτε. 

λδ΄. τοῖς ἐν Μουσείῳ σοφοῖς. Ἐγενόμην 
ἐν [Ἄργει καὶ Φωκίδι καὶ Μοκρέδι καὶ ἐν Σικυῶνι 
καὶ ἐν Μεγάροις καὶ διαλεγόμενος τοῖς ἔμπροσϑεν 
χρόνοις ἐπαυσάμην ἐκεῖ. τί οὖν, εἴ τις ἔροιτο, τὸ 
αἴτιον; ἐγὼ φράσαιμ᾽ ἂν ὑμῖν τε καὶ Μούσαις" 
ἐβαρβαρώϑην οὐ χρόνιος ὧν ἀφ’ Ἑλλάδος, 
ἀλλὰ χρόνιος ὧν ἐν Ἑλλάδι. 

λε. Ἑστιαέῳ. ᾿Δρετὴ καὶ χρήματα παρ᾽ ἡμῖν 894 
ἀλλήλοις ἐναντιώτατα, μειούμενον γὰρ τὸ ἕτερον 

αὔξει τὸ ἕτερον, αὐξανόμενον. δὲ μειοῖ. πῶς οὖν 
δυνατὸν ἀμφότερα περὶ τὸν αὐτὸν γενέσϑαι; πλὴν 
εἰ μὴ τῷ τῶν ἀνοήτων λόγῳ, παρ᾽ οἷς καὶ ὁ πλοῦτος 
ἀρετή. μὴ δὴ τοσοῦτον ἡμῶν ἀναισϑητεῖν ἐπέτρεπε 
τοῖς αὐτόϑι, μηδὲ ἔα πλουσίους ἡμᾶς ὑπολαμβάνειν 
μᾶλλον ἢ φιλοσόφους. καὶ γὰρ αἴσχιστον ἀποδημεῖν 
ἡμᾶς διὰ χρήματα δοκεῖν, ἐνίων, ἵνα μνήμην ἑαυτῶν 
καταλείπωσι, μηδὲ ἀρετὴν ἀσπασαμένων. 
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᾿ς ἍἌς΄. Κορινϑέῳ Βάσσῳ. Ἦν Πραξιτέλης Χαλ- 
χιδεὺς μαινόμενος ἄνθρωπος. οὗτος ἦλϑέ ποτε ξι- 

φήρης ἐπὶ ϑύρας τὰς ἐμὰς ὑπὸ σοῦ σταλεὶς τοῦ 
φιλοσόφου καὶ ἀγωνοθέτου τῶν ᾿Ισϑμίων. τοῦ φό- 
νου δ᾽ ἦν μισϑὸς δεδομένος ἡ τῆς γυναικός σου κοι- 
νωνία, καί, μιαρὲ Βάσσε, πολλάκις εὐεργέτης ἐγενό- 
μην σου. 

λζ. τῷ αὐτῷ. Εἰ πυνϑάνοιτο Κορινϑίων τις. 
πῶς ὁ Βάσσου πατὴρ ἀπέϑανεν. ἐροῦσιν ἅπαντες 
οἱ ἀστικοὶ καὶ οἵ μέτοικοι᾽ φαρμάκῳ. τίνος δόντος; 
ἐροῦσι καὶ οἵ ὅμοροι᾽ τοῦ φιλοσύφου. καὶ ὁ μιαρὸς 
τῷ πτώματι τοῦ πατρὸς ἑπόμενος ἔκλαιεν. 

λη. τοῖς ἐν Σάρδεσιν. ᾿Δρετῆς μὲν ὑμῖν 
πρωτεῖον οὐκ ἔστι, ποίας γὰρ ἀρετῆς ; εἰ δὲ κακίας 
φέρεσϑε τὰ πρῶτα, πάντες ὑφ᾽ ἕν φέρεσϑε. τίνες 
τοῦτο φήσουσι περὶ τῶν ἐν Σάρδεσιν; οἱ ἐν Σάρδε- 
σιν. οὐδεὶς γὰρ οὐδενὶ τῶν αὐτόϑι φίλος, ὥστ᾽ 
ἀρνεῖσϑαί τι τῶν ἀτόπων δι᾽ εὔνοιαν. 

λϑ΄. τοῖς αὐτοῖς. Αἰσχρὰ καὶ τὰ ὀνόματα 
τῶν ταγμάτων ὑμῶν" Κύόδδαροι, Ξυρισίταυροι. 
ταῦτα τοῖς τέκνοις τίϑεσϑε τὰ πρῶτα. καὶ εὐτυχεῖτε 
γίνεσϑαι τούτων ἄξιοι. 

3985 μ΄. τοῖς αὐτοῖς. Κόδδαροι. καὶ Ξυρισίταυροι. 
ς» Ξ' ἔρος ουϑῆ 

Τὰς δὲ ϑυγατέρας ὑμῶν καὶ τὰς γυναῖκας πῶς ἂν 
»" 3 - ΄ 

προσαγορεύοιτε; τῶν γὰρ αὐτῶν ταγμάτων εἰσὶ καὶ : 
αὗται καὶ ϑρασύτεραι. 

μα΄. τοῖς αὐτοῖς. Οὐδὲ τοὺς οἰκέτας ὑμῖν 
εὐνοεῖν εἰκός, πρῶτον μὲν ὅτι οἰκέται. εἶϑ᾽. ὅτι τῶν 
ἐναντίων ταγμάτων οἱ πλεῖστοι. κἀκεῖνοι γὰρ ὁμοίως 
ὑμῖν ἀπὸ γένους. 

ιβ΄. Πλατωνικοῖς. Ἐῤλν τις 4πολλωνίῳ χρή- 
»  - ΄ ’ 

ματα διδῷ, καὶ ὁ διδοὺς ἄξιος νομέξηται. λήψεται 
ῬΒϊΙ]οβέσδξιβ δα. ΚΑΥΞΟΤ. 93 
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δεόμενος. φιλοσοφίας δὲ μισϑὸν οὐ λήψεται, κἂν 
δέηται. 

μγ΄. τοῖς οἰησισόφοις. Εἰ λέγει τις εἶναι 
γνώριμος ἐμός. λεγέτω καὶ μένειν ἔνδον. ἀπέχεσϑαι 

5 λουτροῦ παντός. ξῷα μὴ κτείνειν, μηδὲ ἔδευν σάρκχας, 
ἀπαϑὴς εἶναι φϑόνου κακοηϑείας μίσους διαβολῆς 
ἔχϑρας. τοῦ τῶν ἐλευϑέρων ὀνομάξεσϑαι γένους, ἢ 
φυλακτέος πλάσματα φέρων τρόπου τε καὶ ἤϑους 

καὶ λόγων ψευδῶν ἀλλοτρίου βίου πίστιν. ἔρρωσϑε. 
10 μδ΄. Ἑστιαίῳ τῷ ἀδελφῷ. Τί ϑαυμαστόν, 

εἴ μὲ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἰσόϑεον ἡγουμένων. 
τινῶν δὲ καὶ ϑεόν. μόνη μέχρι νῦν ἡ πατρὶς ἀγνοεῖ, 
δι᾿ ἣν ἐξαιρέτως ἐσπούδασα λαμπρὸς εἶναι; τουτὶ 
γὰρ οὐδ᾽ ὑμῖν τοῖς ἀδελφοῖς. ὡς ὁρῶ, γέγονε φανε- 

1 ὸν, ὥς εἰμι ἀμείνων πολλῶν λόγους τε καὶ ἦϑος. 

ἐπεὶ πῶς ἂν μου κατεγινώσπκετε χαλεπὴν κατάγνω- 
σιν (ὡς) ὑπομνήσεως τὴν ἀρχὴν δεομένων. περὶ ὧν 
μόνων οὐδὲ τῶν ἀμαϑεστάτων ἄν τις περιμείνειε δὲ- 
δαχϑῆναι; λέγω δὲ πατρίδος τε καὶ ἀδελφῶν. καίτοι 

0 οὐ λέληϑεν ὑμᾶς. ὡς καλῶς ἔχον ἐστὶ πᾶσάν τε γῆν 

πατρίδα νομίζειν καὶ πάντας ἀνθρώπους ἀδελφοὺς 
καὶ φίλους. ὡς ἂν γένος μὲν ὄντας ϑεοῦ, μιᾶς δὲ 
φύσεως. κοινωνίας δ᾽ οὔσης λόγου τε παντὶ καὶ πᾶσι 
(καὶ) παϑῶν τῆς αὐτῆς. ὅπη γε καὶ ὅπως ἄν τις 

96 τύχῃ γενόμενος. εἴτε βάρβαρος. εἴτε καὶ Ἕλλην ἄλ- 
λῶς τε καὶ ἄνϑρωπος. ἀλλ᾽ ἔστι γάρ πῶς τὸ συγ- 
γενὲς ἀκατασόφιστον καὶ πᾶν ἀνακλητικὸν αὑτοῦ τὸ 
οἰκεῖον. οὕτως ὁ Ὁμηρικὸς Ὀδυσσεύς. ὥς φασιν, 396. 
οὐδὲ ἀϑανασίαν ὑπὸ ϑεᾶς διδομένην ᾿Ιθάκης πρού-- 

80 τίμησεν. ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε τὸν νόμον τόνδε καὶ διὰ 
τῶν ἀλόγων ξῴώων πεφοιτηκότα. οὐ γάρ, ὁπόσον πτη- 
νόν, καλιῶν ἀπόκοιτον ἰδέων, πᾶν τε βύϑιον παρα- 
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σύρεται μὲν ὑπὸ τοῦ φέροντος. ἐπάνεισι δὲ μὴ νικη-- 
ϑέν. ϑηρία μὲν γὰρ οὔτε λιμὸς οὔτε κόρος ἔπεισεν 
ἔξω φωλεῶν μεῖναι. ἕνα τούτων ἡ φύσις ἤνεγκεν 
ἄνϑρωπον καὶ ταῦτα σοφὸν λεγόμενον, ᾧ κἂν πάντα 
τὰ λοιπὰ γῆ πᾶσα παρέχῃ, μνήματα οὐκ ἔχει δεῖξαι 
τὰ πατέρων. 

με. τῷ αὐτῷ. Εἰ τῶν ὄντων τὸ τιμιώτατον 
φιλοσοφία. πεπιστεύμεϑα δ᾽ ἡμεῖς φιλοσοφεῖν. οὐκ 
ἂν ὀρϑῶς ὑπολαμβανοίμεϑα μισάδελφοι. καὶ ταῦτα 

δι᾿ αἰτέαν ἀγεννῆ τε ἅμα καὶ ἀνελεύϑερον. χρημά- 
τῶν γὰρ δήπου χάριν ἡ ὑποψία, τούτων δὲ καὶ πρὶν 
ἢ φιλοσοφεῖν ἐπειρώμεϑα καταφρονεῖν, ὥστε τοῦ μὴ 
γράφειν εὐλογώτερον ἂν εἴη πρόφασιν ἑτέραν ὑπο- 
νοεῖν. ἐφυλαττόμην γὰρ ἀληϑὴ μὲν γράφων ἀλαξὼν 

δοκεῖν, ψευδῆ δὲ ταπεινός, ὧν ἑκάτερον ἐπίσης ἀνια- 
ρὸν ἀδελφοῖς τε καὶ φίλοις ἂν εἴη νυνὶ βέντοι καὶ 
τοῦτο δηλὼ -- συγχωροίη γὰρ ἂν ἴσως τὸ δαιμόνιον 

-- ὅτι συμβαλὼν τοῖς ἐν Ῥόδῳ φίλοις μετ᾽ ὀλίγον 
ἐκεῖϑεν ἐπάνειμι πρὸς ὑμᾶς λήγοντος ἔαρος. 

μς΄. Γορδέῳ. Ἠδικῆσϑαί φασιν Ἑστιαῖον ὑπὸ 
σοῦ καὶ ταῦτα φίλου γεγονότος. εἴ γε σύ τινος φί- 

λος. ὅρα δή, Γύρδιε, μὴ πεῖραν λάβῃς ἀνδρὸς οὐ 
δοκοῦντος. ἀλλὰ ὄντος. ἄσπασαι τὸν υἱὸν ᾿άριστο- 
κλείδην, ὃν εὔχομαι μὴ παραπλησίον σοι γενέσθαι. 
καὶ σὺ δ᾽ ἦσϑα νέος ἄμεμπτος. 

μξ. Τυανέων τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. 
Προστάττουσιν ὑμῖν ἐπανιέναι πείϑομαι. τοῦτο γὰρ 
δὴ πρὸς ἕνα πόλει πρεπωδέστερον (ἂν) εἴη. εἰ ἕνεκα 
τιμῆς μεταπέμποιτο πολίτην ἑαυτῆς. καὶ ὃν ἀπεδή- 
μησα δὲ χρόνον. ἀπεδήμησα περιποιῶν ὑμῖν. εἰ καὶ : 
ἐπαχϑὲς εἰπεῖν. εὐκλειών τε καὶ ὄνομα καὶ εὔνοιαν 
καὶ φιλίαν πόλεων ἐπιφανῶν. ὁμοίως δὲ καὶ ἀνδρῶν. 

, 287 
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εἰ δὲ καὶ μείζονος ἔτι καὶ κρείτονος ὑμεῖς ὑπολήψεως 391 μ 0 μ“ ῆ 
Ε ω , “ΑΝ Α ᾿ δ - το “ 4 δὰ ἄξιοι. τό γε ἐμὸν καὶ τὸ παρὰ τῆς ἐμῆς φύσεως ἐπὶ 
τοσοῦτον ἐξήρκει μόνον δυνάμεώς τε καὶ σπουδῆς. 
ἔρρωσϑε. 

δ μη. Διοτέμῳ. Ἐπλανήϑης οἰηϑεὶς δεῖσθαί 
μέ τινος ἢ παρ᾽ αὐτοῦ σοῦ, πρὸς ὃν οὐδὲν ἦν μοί 
ποτὲ κοινόν τι γεγονός, ἢ παρ᾽ ἄλλου τινὸς ὁμοίου 

ΣΌΣ ΄ Ῥ ᾿ 2 .λ ἌΝ ΤΆ ν " ν 
τε καὶ ὁμοίως. ἣν δὲ οὐδὲ τὸ ἀναλωϑὲν εἴς τι τῶν 

,΄, ’ “ ΄ ᾿Ὶ 5 ͵, 3 

σοι σωτηρίων πολὺ τι. χαριξῖ δὴ μοι παϑῶὼν εὐ δίχ 
10 ἀναλώματος. τηρήσω γάρ μου τὸ ἔϑος μόνως οὕτως. 

ὅτι δὲ τοῦτον ἔχω τὸν τρόπον καὶ ταύτην τὴν διά- 
ϑεσιν πρὸς ἅπαντάς μου τοὺς πολίτας, ἐῶ γὰρ λέ- 
γειν ὡς καὶ πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ἔξεστι μαϑεῖν 
παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν εὖ παϑόντων μέν, ὁσάκις 
ἐδεήϑησάν τινος. ἀμοιβὴν δὲ αἰτηϑέντων μηδεμίαν. 

ν ε 

μὴ δὴ δυσχεράνῃς. εἰ δεόντως ἐπιτιμηϑεὶς ὁ ἐμὸς 
(οὐκέτης) ὑπὲρ τοῦ προσέσϑαι τι τὴν ἀρχὴν ἀπέδω- 

τ. , -»" , κεν εὐθὺς ὃ ἔλαβε Πυσίᾳ τῷ φίλῳ σου, φίλῳ δὲ καὶ 
ἐμοῦ, ἐπεὶ μηδένα ἠπίστατο τῶν καταλελειμμένων 

, κ ΄ ΄ . 2 » , 50 σου παίδων. εἰ δὲ δύο λόγοι περὶ ἐμοῦ λέγονται, 
λεχϑήσονται δὲ καὶ ἐσύστερον, τί ϑαυμαστόν; ἀνάγκη 

Ἁ Ὶ »ὕ - " 

γὰρ περὶ παντὸς ἄκρου δοκοῦντος καϑ' ὁτιοῦν ἐναν-- 
, ’ ΄ δ’ ΄ 

τίους λέγεσθαι λόγους. οὕτως περὶ Πυϑαγόρου περὶ 

Ὀρφέως περὶ Πλάτωνος περὶ Σωκράτους οὐκ ἐλέ- 
85 χϑὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐγράφη τὰ ἐναντία, ὅπον γε 
(ἡ τὰ ὅμοια καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
3 Ἁ ’ " Ἂ -" ΄ Γ- Ἵ ΄ 

ἀγαϑοὶ δέχονται τὸν ἀληϑῆ λόγον, ὡς ἂν ἔχοντές τι 
συγγενές, οἵ δὲ φαῦλοι τὸν ἐναντίον, καὶ ἔστι τοῦ 
τοιούτου γένους καταγελᾶν, λέγω δὲ τοῦ χείρονος. 

ϑὺ τοσοῦτο μόνον δίκαιον ὑπομνῆσαι περὶ ἐμαυτοῦ τὸ 
νῦν, ὅτι περὶ ἐμοῦ καὶ ϑεοῖς εἴρηται ὡς περὶ ϑείου 
3 

ἀνδρὸς οὐ μόνον ἰδίᾳ τισὶ πολλάκις, ἀλλὰ καὶ δη- 

1 οι 

ἀρὴν υϑθαΣ οἰ φα νους βοθαν ὅν; 

ξὴ 
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μοσίᾳ. ἐπαχϑὲς λέγειν τι περὶ αὑτοῦ πλεῖον ἢ μεῖ - 
«ς 

ξον. ὑγιαίνειν εὔχομαι. 
8985. μϑ΄. Φερουκιανῷ. Πάνυ τοῖς πεμφϑεῖσιν 

ὑπὸ σοῦ γράμμασιν ἥἤσϑην., πολλὴν γὰρ οἰχειότητα 
καὶ γένους ἀνάμνησιν εἶχε, καὶ πέπεισμαι δι᾽ ἐπι- 
ϑυμίας εἶναί σοι ϑεάσασϑαί με καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ ϑεα- 
ϑῆναι. αὐτὸς οὖν ἀφίξομαι πρὸς ὑμᾶς ὅτι τάχιστα μ : 
΄, " -» γε: οὐκ , ’ ΄ 
ὅϑεν ἔχου τῶν αὐτόϑι. συμμίξεις δέ μοι πλησίον 

γενομένῳ πρὸ τῶν ἄλλων οἰχείων τε καὶ φίλων, 
ἐπεὶ καὶ προσήκει σοι τοῦτο. 

, 2 7, 3 , ΄, ἢ ἫΝ 
ν. Εὐφράτῃ. Εν γένει δαιμόνων καὶ ὁ σο- 

φώτατος Πυϑαγόρας ἦν. σὺ δ᾽ ἔτι μοι δοκεῖς πορ- 
ρωτάτω φιλοσοφίας εἶναι καὶ ἀληϑινῆς ἐπιστήμης, 
ἢ οὐκ ἂν οὔτε κἀκεῖνον κακῶς ἔλεγες. οὔτε τινὰς 

- - 3 -»Ἥ ΄ 

τῶν ζηλούντων αὐτὸν διετέλεις μισῶν. ἄλλο τί σοι 

νῦν πρακτέον ἂν εἴη" φιλοσοφίας γὰρ ἤμβροτες, 
οὐδ᾽ ἔτυχες (οὐ) μᾶλλον ἢ Μενελάου Πάνδαρος 
ἐν τῇ τῶν ὅρκων συγχύσει. 

να΄. τῷ αὐτῷ. ᾿ἘἘπιτιμῶσί σοί τινες, ὡς εἰλη- 
φότι χρήματα παρὰ τοῦ βασιλέως, ὅπερ οὐκ ἄτοπον, 
εἰ μὴ φαίνοιο φιλοσοφίας εἰληφέναι μισϑὸν καὶ τοῦ- 
αὐυτάκις καὶ ἐπὶ τοσοῦτον καὶ παρὰ τοσούτων καὶ 
περὶ σοῦ πεπιστευκότων εἶναί σε φιλόσοφον. 

νβ. τῷ αὐτῷ. Ἐάν τις ἀνδρὶ Πυϑαγορείῳ 
συγγένηται. τίνα παρ᾽ αὐτοῦ λήψεται καὶ ὁπόσα, 
φαίην ἂν ἔγωγε᾽ νομοϑετικὴν γεωμετρίαν ἀστρονο- 
μίαν ἀριϑμητικὴν ἁρμονικὴν μουσικὴν ἰατρικὴν, πᾶ- 

᾿ς σαν ϑείαν μαντικήν, τὰ δὲ καλλίω μεγαλοφροσύνην 
2 

μεγαλοψυχίαν μεγαλοπρέπειαν εὐστάϑειαν εὐφημίαν 
» » Ξ 3 

γνῶσιν ϑεῶν, οὐ δόξαν, εἰ δησιν δαιμόνων, οὐχὶ πί- 
στιν, φιλίαν ἑκατέρων. αὐτάρκειαν ἐκτένειαν λιτότητα ᾽ ΡΟΣ 9 

399 βραχύτητα τῶν ἀναγκαίων εὐαισϑησίαν εὐκινησίαν 

φι 
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εὔπνοιαν εὔχροιαν ὑγείαν εὐψυχίαν ἀϑανασίαν. παρὰ 
σοῦ δέ, Εὐφρᾶτα, τί λαβόντες ἔχουσιν οἱ συνόντες; 
ἢ δηλονότι τὴν ἀρετήν, ἣν ἔχεις ; 

52 νγ. Κλαύδιος Τυανέων τῇ βουλῇ. ᾽4πολ- 
5 λώνιον τὸν ὑμέτερον πολίτην Πυϑαγόρειον φιλόσο- 
φον καλῶς ἐπιδημήσαντα τῇ Ελλάδι καὶ τοὺς νέους 
ἡμῶν ὠφελήσαντα τιμήσαντες ἀξίαις τιμαῖς, αἷς πρέ- 
πει τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας καὶ ἀληϑῶς προϊσταμένους 

φιλοσοφίας. τὴν εὔνοιαν ἡμῶν ἠϑελήσαμεν ὑμῖν δι᾽ 
10 ἐπιστολῆς φανερὰν γενέσϑαι. ἔρρωσϑε. 

νδ΄. ᾿πολλώνιος δικαιωταῖς Ῥωμαίων. 
“ιμένων καὶ οἰκοδομημάτων καὶ περιβόλων καὶ περι- 
πάτων ἐνίοις ὑμῶν πρόνοια, παίδων δὲ τῶν ἐν ταῖς 

πόλεσιν ἢ νέων ἢ γυναικῶν οὔϑ'᾽ ὑμῖν οὔτε τοῖς νό- 
τὸ μοις φροντίς. ἢ καλὸν ἂν εἴη τὸ ἄρχεσϑαι; 

νε. τῷ ἀδελφῷ ᾿Ζ4πολλώνιος. Φύσιν ἔχει 
τῶν τελειωϑέντων ἕκαστον ἀπιέναι καὶ τοῦτο παντὶ 
γῆράς ἐστι. μεϑ᾽ δ᾽ μηκέτι μένει. μὴ δὴ σε λυπείτω 
τῆς γυναικὸς ἡ ἐν ἀκμῇ τῆς ἡλικέας ἀποβολή, μηδέ, 

90 ἐπεὶ ϑάνατός τι λέγεται, κρεῖττον αὐτοῦ τὸ ζῆν ὑπο- 
λάμβανε χεῖρον ὃν τῷ παντὶ τοῖς νοῦν ἔχουσι. γε- 
νοῦ δὴ ἀδελφὸς τὸ μὲν κοινότατον φιλοσόφου, τὸ δ᾽ 
ἐξαίρετον Πυϑαγορείου καὶ ᾿Ζπολλωνίου, καί σου 
τὴν οἰκίαν τὴν αὐτὴν ποίησον. εἰ μὲν γὰρ ἐνεκα- 

86 λοῦμέν τι τῇ προτέρᾳ, κἂν εἰκότως ἐδοκοῦμεν ἀπο- 
δειλιᾶν, εἰ δ᾽ ἡ μὲν σεμνή τε διετέλεσεν οὖσα καὶ 
φίλανδρος καὶ διὰ τοῦτο ἐπιξητήσεως ἀξία, τί καὶ 
διανοηϑέντες οὐκ ἂν ὅμοια καὶ περὶ τῆς μελλούσης 
προσδοκοίημεν ; ἣν εἰκὸς ἂν ἐθελῆσαι καὶ ἀμείνονα 

80 γενέσϑαι μηδαμοῦ τῆς προτέρας ἀμελείᾳ κακωϑείσης. 
δυσωπείτω δέ σε καὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν οὕτω μέχρι 400 
νῦν ἔχοντα᾽ τῷ πρεσβυτάτῳ μὲν γὰρ (σοὶ) οὐδὲ γόνος 
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οὐδέπω, τῷ νεωτάτῳ δὲ ἐλπὶς μὲν ἔτι παιδοποιίας. 
ἐν προκοπῇ δέ γε τοῦ χρόνου, καὶ ἡμεῖς μὲν ἑνὶ 
τρεῖς γεγόναμεν, τρισὶ δ᾽ ἡμῖν οὐδὲ εἷς. ἴσος δὲ 
καὶ ὁ κίνδυνος τῇ πατρίδι καὶ τῷ βίῳ τῷ μεϑ᾽ ἡμᾶς. 
εἰ γὰρ ἡμεῖς ἀμείνους τοῦ πατρός --- ἄλλως δέ, καϑ'᾽ 
ὃ πατήρ, χείρους --- πῶς οὐκ ἂν βελτίους ἐξ ἡμῶν 
εἰκὸς ἂν ὑπάρξαι: γενέσϑωσαν οὖν τενεβ, οἷς παρα- 
ϑησόμεϑα γοῦν ὀνόματα, ὡς ἡμῶν οἵ πρόγονοι συν- 
ὕφηναν. ὑπὸ δακρύων οὐχ οἷός τε ἐγενόμην πλείονα 
γράψαι, καὶ οὐδὲ εἶχον ἀναγκαιότερα τούτων. 

νς΄. ΖΣαρδιανο ἴς. Κροῖσος ἀπέβαλε τὴν 4υ- 
δῶν ἀρχὴν “Ἄλυν διαβας. ἐλήφϑη ζῶν, ἐδέϑη πέδαις, 
ἐπὶ πυρὰν ἀνεβιβάσϑη, τὸ πῦρ εἶδεν ἡμμένον αἰρό- 

μενον εἰς ὕψος ἔξησεν, ἐδόκει γὰρ τῷ ϑεῷ τετιμη- 
μένος. τί οὖν ὕστερον; οὗτος ὁ πρόγονος ὑμῶν ἅμα 
καὶ βασιλεὺς ὁ τοσαῦτα παϑὼν παρὰ τὴν 8: τρα- 
πέξζης ἐκοινώνησε τῷ πολεμίῳ, σύμβουλος ἦν εὔνους, 
πιστὸς φίλος. ὑμῖν δὲ ἄσπονδα καὶ ἀκήρυκτα καὶ 
ἀμείλικτα ἔτι τε ἀνίερα καὶ ἄϑεα τὰ πρὸς γονεῖς 
πρὸς τέχνα, τὰ πρὸς φίλους συγγενεῖς φυλέτας. 
ἐχϑροὶ γεγόνατε μήτε“ Ἅλυν διαβάντες. μήτε δεξάμε- 
νοί τινα ἄνϑρωπον ἔξωϑεν. καὶ ἡ γῆ φέρει καρπὸν 
ὑμῖν. ἄδικος ἡ γῆ. 

νξ. συγγραφεῦσι λογίοις. Φῶς παρουσία 

πυρός, ἢ οὐκ ἂν ἄλλως γένοιτο. πῦρ μὲν οὖν αὐτὸ : 

τὸ πάϑος, καὶ ᾧ γίνεται, καίεται γοῦν, φῶς δὲ ταῖς 
ὄψεσι μόνον αὐγὴν ἑαυτοῦ παρέχεται μὴ βιαξόμενον 
αὐτάς. ἀλλὰ πεῖϑον. τοίνυν καὶ λόγος ὁ μὲν ὥσπερ 
πῦρ καὶ πάϑος, ὁ δὲ ὥσπερ αὐγὴ καὶ φῶς ἐστιν᾽ ὃ 
κρεῖττον ὄν. εἰ μὴ μεῖξον εὐχῆς τὸ ῥηϑησόμενον,: 
δἴη μοι. 

401 »νη. Οὐαλερέίῳ. Θάνατος οὐδεὶς οὐδενὸς ἢ 
Βὶ 
Ἶ 

Ωι 
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μόνον ἐμφάσει. καϑάπερ οὐδὲ γένεσις οὐδενὸς ἢ μό-- 
΄ Ἁ Ἁ 3 ; 

νον ἐμφάσει. τὸ μὲν γὰρ ἐξ οὐσίας τραπὲν εἰς φύ-- 
Ε ’ δ ἌΑα ΄ ᾿ Ἐπ Ἂ 

σιν ἔδοξε γένεσις. τὸ δὲ ἐκ φυσεῶς εἰς οὐσίαν κατὰ 

ταὐτὰ ϑάνατος οὔτε γιγνομένου κατ᾽ ἀλήϑειάν τινος. 
» ΄ ’ , ᾿ 3 μησὶ ἤ 

δοῦτε φϑειρομένου ποτέ. μόνον δὲ ἐμφανοῦς Ὄντος 
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ἀοράτου τε ὕστερον τοῦ μὲν διὰ παχύτητα τῆς ὕλης, 
τοῦ δὲ διὰ λεπτότητα τῆς οὐσίας. οὔσης μὲν αἰεὶ 
τῆς αὐτῆς. κινήσει δὲ διαφερούσης καὶ στάσει. τοῦτο 
γάρ που τὸ ἴδιον ἀνάγκῃ τῆς μεταβολῆς οὐκ ἔξωϑεν 
γινομένης ποϑέν. ἀλλὰ τοῦ μὲν ὅλον μεταβάλλοντος 
εἰς τὰ μέρη. τῶν μερῶν δὲ εἰς τὸ ὅλον τρεπομένων 
ἕνότητι τοῦ παντός. εἰ δὲ ἐρήσεταί τις᾽ τέ τοῦτό 
ἐστι τὸ ποτὲ μὲν ὁρατόν. ποτὲ δὲ ἀόρατον, ἢ τοῖς 
αὐτοῖς γινόμενον ἢ ἄλλοις; φαέη τις ἄν, ὡς ἔϑος 
ἑχάστου ἐστὶ τῶν ἐνθάδε γενῶν, ὃ πληρωϑὲν μὲν 
ἐφάνη διὰ τὴν τῆς παχύτητος ἀντιτυπίαν. ἀόρατον 
δέ ἐστιν. εἰ κενωϑείη διὰ λεπτότητα τῆς ὕλης βέᾳ 
περιχυϑείσης ἐχρυείσης τε τοῦ περιέχοντος αὐτὴν 
αἰωνίου μέτρου, γεννητοῦ δ᾽ οὐδαμῶς. οὐδὲ φϑαρ- 

τοῦ. τί δὲ καὶ τὸ τῆς πλάνης ἐπὶ τοσοῦτον ἀνέ- 
λεγκτον ; οἴονται γάρ τινες. ὃ πεπόνϑασιν. αὐτοὶ 
τοῦτο πεποιηκέναι. μὴ εἰδότες. ὡς ὁ γεννηϑεὶς διὰ 
γονέων γεγέννηται. οὐχ ὑπὸ γονέων, καϑάπερ τὸ 402 
διὰ γῆς φυὲν οὐχ ἐκ γῆς φύεται, πάϑος τε οὐδὲν 
τῶν φαινομένων περὶ ἕχαστον, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ ἕν 
ἑκάστου. τοῦτο δὲ τί ἂν ἄλλο τις εἰπὼν ἢ τὴν πρώ- 
την οὐσίαν ὀρϑῶς ἂν ὀνομάσειεν; ἣ δὴ μόνη ποιεῖ 
τε καὶ πάσχει πᾶσι γινομένη πάντα διὰ πάντων 
ϑεὸς ἀΐδιος. ὀνόμασι καὶ προσώποις ἀφαιρουμένη 
τὸ ἴδιον ἀδικουμένη τε. καὶ τοῦτο μὲν ἔλαττον. τὸ 
δὲ (ωεῖξον)" κλαίεταί τις, ὅταν ϑεὸς ἐξ ἀνθρώπου γέ- 
νηται τόπου μεταβάσει καὶ οὐχὶ φύσεως. ὡς δὲ ἔχει 
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τὸ ἀληϑές, οὐ πενϑητέον σοι ϑάνατον. ἀλλὰ τιμητέον 
καὶ σεβαστέον. τιμὴ δὲ ἡ ἀρίστη τε καὶ πρέπουσα, 
εἰ ἀφεὶς ϑεῷ τὸν ἐκεῖ γενόμενον ἀνθρώπων. τῶν 
πεπιστευμένων τὰ νῦν ἄρχοις, ἡ πρότερον ἦρχες. 
αἰσχρόν. εἰ χρόνῳ μὴ λογισμῷ γένοιο βελτίων. εἰ 

χρόνος καὶ τοὺς κακοὺς λύπης ἔπαυσε. μέγιστον 
ἀρχὴ ἱχανή, καὶ μεγίστων ἄρχων ἄριστος, ὃς ἂν αὐ- 
τοῦ πρότερον ἄρχῃ. ποῦ δὲ καὶ ὅσιον ἀπεύχεσθαι 
τὸ βουλήσει ϑεοῦ γενόμενον; εἰ τάξις ἐστὶ τῶν ὁν- 
τῶν. ἔστι δέ. καὶ ϑεὸς ἐπιστατεῖ ταύτης. ὁ δέκαιος 10 
οὐ βουλήσεται (ἀπεύχεσϑαι) τὰ ἀγαϑά, πλεονεκτικὸν 
γὰρ καὶ παρὰ τάξιν τὸ τοιοῦτον. ἡγήσεται δὲ τὸ γι- 
νόμενα συμφέρειν. πρόελϑε καὶ ϑεράπευσαι, δέκα- 
σον καὶ παρηγόρησον τοὺς ἀϑλίους, τῶν δὲ δακρύων 
οὕτως ἀποτρέψεις. οὐ τὰ ἴδια τῶν κοινῶν, ἀλλὰ τὰ ιτ0 
κοινὰ τῶν ἰδίων προτιμητέον. οἷον δέ σοι καὶ τὸ τῆς 
παραμυϑίας εἶδος σὺν ὅλῳ τὸν υἱὸν ἔϑνει πεπέν- 

408 ϑηχας. ἄμειψαι τοὺς μετὰ σοῦ λελυπημένους, ἀμείψῃ 
δέ, ἐὰν λυπούμενος παύσῃ, τάχιον (ἢ) ἐὰν μὴ προ- 
ἔλϑῃς. φίλους οὐκ ἔχεις ; υἱὸν δὲ ἔχεις, καὶ νῦν 30 
τὸν τεϑνηκότα; φήσει τις τῶν νοῦν ἐχόντων. τὸ γὰρ 
ὃν οὐκ ἀπόλλυται, διὰ τοῦτο ὄν, ὅτι ἔσται διὰ παν- 
τός, ἢ καὶ τὸ μὴ ὃν γίνεται, πῶς δ᾽ ἂν γένοιτο μὴ 
ἀπολλυμένου τοῦ ὄντος : εἴποι ἂν ἕτερός τις, ὡς ἀσε- 
βεῖς τε καὶ ἀδικεῖς. ἀσεβεῖς μὲν τὸν ϑεόν, ἀδικεῖς 35 
δὲ τὸν υἱόν, μᾶλλον δὲ κἀκεῖνον ἀσεβεῖς βούλει δὲ 
μαϑεῖν οἷόν ἐστι ϑάνατος; ἄνελέ με πέμψας μετὰ 
ταύτην τὴν φωνήν, ἣν ἐὰν μὴ μεταμφιέσῃ, παρα- 
χρῆμα κρείττονά μὲ σεαυτοῦ πεποίηκας. ἔχεις χρό- 
γον. ἔχεις γυναῖκα ἔμφρονα φίλανδρον, ὁλόκληρος 

εἶ, παρὰ σεαυτοῦ λαβὲ τὸ λεῖπον. ἹῬωμαῖός τις τῶν 

πάλαι γεγονότων, ἵνα σώσῃ τὸν τῆς ἀρχῆς νόμον τε 

δ 

{Ὶ ς 
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καὶ κόσμον. υἱὸν ἴδιον ἀπέκτεινε καὶ στεφανώσας 
ἀπέκτεινε. πόλεων ἄρχεις πεντακοσίων Ῥωμαίων ὁ 
εὐγενέστατος. ταῦτα σαυτὸν διατίϑης, ἐξ ὧν οὐδ᾽ 
οἰκίας τις εὐσταϑῶς ἄρξει, μήτι γε πόλεών τε καὶ 

5 ἐθνῶν. ᾿Απολλώνιος εἰ παρῆν, Φαβοὔύλλαν ἂν μὴ 
πενϑεῖν ἔπεισεν. 

νϑ΄. Βασιλεὺς Βαβυλωνίων Γάφμος Νεο- 
γύνδῃ Ἰνδῶν βασιλεῖ. Εἰ μὴ σερίεργος ἧς, οὐκ 

ἂν ἧς ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις πράγμασι δίκαιος, οὐδὲ 
το ἂν ἄρχων ἐν Ἰνδοῖς ἐδύκαξες Βαβυλωνίοις. πόϑεν 

γάρ σοι γνώριμος ἣν ὁ ἡμέτερος δῆμος ; νῦν δὲ ἐπεί- 
ρασας ἀρχὴν τὴν ἐμὴν ὑποκοριξόμενος ἐπιστολαῖς 
καὶ τοιαύτας ἀρχὰς καϑιεὶς καὶ πρόσχημα ποιούμε-- 404 
νος τῆς πλεονεξίας τὴν φιλανθρωπίαν. περανεῖς δὲ 

1 οὐδέν, οὔτε γὰρ λαϑεῖν (ἂν) δύναιο. 
ξ΄. Εὐφράτῃ. Ἦν Πραξιτέλης Χαλκιδεὺς μαι- 

νόμενος ἄνϑρωπος. οὗτος ὥφϑη παφὰ ταῖς ϑύραις 

ταῖς ἐμαῖς ξίφος ἔχων ἐν Κορίαθς μετὰ σοῦ γνωρί- 

μου. τίς οὖν ἡ τῆς ἐπιβουλῆς αἰτία; οὐ γὰρ πώ- 
οὐ ποτὲ σὰς βοῦς ἤλασα, 

ἐπειὴ μάλα πολλὰ μεταξὺ 
οὔρεάώ τε σκιόεντα ϑάλασσά τε ἠχήεσσα 

τῆς τε ἐμῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς σῆς. 
ξα΄. Μεσβώνακτι. ᾿άνάχαρσις ὁ Σκύϑης ἦν 

95 σοφός, εἰ δὲ ΣΙικύϑης, ὅτι καὶ Σκύϑης. 
ξβ. μακεδαιμόνιοι᾿ 4πολλωνέῳ. Τᾶν δε- 

δομενᾶν τιμᾶν σοι ἀπεστάλκαμεν τόδε ἀντίγραφον 
σαμανάμενοι τᾷ δαμοσίᾳ σφραγῖδι, ἵνα ἴδῃς" 

ψήφισμα Μακεδαιμονίων, καϑωῶς οἵ γέροντες 
80) ἐπέχριναν Τυνδάρεω εἰσηγησαμένω᾽ ταῖν ἀρχαῖν 

ἔδοξε τέλεσί τε καὶ τῷ δήμῳ ᾿Απολλώνιον Πυϑα- 
γόρειον ἦμεν πολίταν ἔχειν τε καὶ γᾶς καὶ οἴκων 

΄ 
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ἔγκτασιν. ἑστάκαμεν δὲ καὶ ἐπίσαμον εἰκόνα γρα- 
πτὰν καὶ χαλκᾶν ἀρετῆς χάριν. ὧδε γὰρ οἱ πατέρες 
ἁμῶν ἐτίμων ἄνδρας ἀγαϑούς. ἐνόμιξον γὰρ ἦμεν 
“Μυκούργω παῖδας. ὅσοι σύμφωνον ϑεοῖς τὸν βίον 
αἵἱρέοντο. 

ξγ΄. ᾿4πολλώνιος ἐφόροις καὶ Μακεδαι- 
μονέοις. [άνδρας ὑμῶν ἐθεασάμην ὑπήνην μὴ 
ἔχοντας, τοὺς μηροὺς καὶ τὰ σκέλη λείους τὲ καὶ 
λευκούς, μαλακὰς, χλανίδας ἠμφιεσμένους (καὶ) λε- 
πτάς. δακτυλίους πολλοὺς καὶ καλοὺς περικειμένους. 

ὑποδεδεμένους ὑπόδημα τὸ Ἰωνικόν. οὐκ ἐπέγνων 
οὖν τοὺς λεγομένους πρέσβεις. ἡ δὲ ἐπιστολὴ 4ακε- 
δαιμονίους ἔφασκεν. 

ξδ΄. τοῖς αὐτοῖς. Καλεῖτέ μὲ πολλάκις βοη- 
ϑὸν ὑμῖν τῶν νόμων καὶ τῶν νέων ἐσύμενον. ἡ Σό- 
λῶνος δὲ πόλις οὐ καλεῖ με. “υκοῦργον αἰδεῖσϑε. 

40Ύ ξε΄. Ἐφεσίων τοῖς ἐν᾿ 4 οτέμιδι. Ἔϑος ὑμῖν 
ἅπαν ἁγιστείας, ἔϑος δὲ βασιλικῆς τιμῆς. τἄλλ᾽ 
ὑμεῖς ἑστιάτορες μὲν καὶ δαιτυμόνες οὐ μεμπτοί, μεμ- 
πτοὶ δὲ σύνοικοι τῇ ϑεῷ νύκτας τε καὶ ἡμέρας. ἢ 
οὐκ ἂν ὁ κλέπτης τε καὶ λῃστὴς καὶ ἀνδραποδιστὴς 
καὶ πᾶς. εἴ τις ἄδικος ἢ ἱερόσυλος, ἦν ὁρμώμενος 
αὐτόϑεν᾽ τὸ γὰρ (ἱερὸν) τῶν ἀποστερούντων μυχός 
ἐστιν. 

ἕς΄. τοῖς αὐτοῖς. Ἦλϑεν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀνὴρ 

Ἕλλην τὴν φύσιν. οὐκ ᾿4ϑηναῖος, οὐδὲ Μεγαρεύς 
γε, λῶον δ᾽ ὄνομα παροικήσων ὑμῶν τῇ ϑεῷ. δότε 
μοι τόπον, ἔνϑα μὴ καϑαρσίων δεήσει μοι καίπερ 
ἔνδον ἀεὶ μένοντι. 

ἕξ, τοῖς αὐτοῖς. ᾿Δἀνεῖται ϑύουσι τὸ ἱερὸν 

εὐχομένοις ὑμνοῦσιν ἱκέταις Ἕλλησι βαρβάροις ἐλευ- 
ϑέροις δούλοις. ὑπερφυῶς ϑεῖος ὁ νόμος. ἐπιγι- 

ῶι 
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νώσκω τὰ σύμβολα τὰ Ζιός τε καὶ Μητοῦς., ἐὰν ἢ 
μόνα ταῦτα. 

ξη. Μιλησίοις. Σεισμὸς ὑμῶν τὴν γῆν ἔσει-- 
σεν, καὶ γὰρ ἄλλων πολλῶν πολλάκις. ἀλλ᾽ ἔπασχον 

ὁ μὲν ἃ ἠτύχουν ἐξ ἀνάγκης, ἐλεοῦντες δέ, οὐ μισοῦν - 
τες ἀλλήλους ἐφαίνοντο. μόνοι δὲ ὑμεῖς καὶ ϑεοῖς 
ὅπλα καὶ πῦρ ἐπηνέγκατε καὶ ϑεοῖς τοιούτοις, ὧν 
καὶ οἵ ἑτέρωϑεν δέονται καὶ μετὰ κινδύνους καὶ πρὸ 
κινδύνων. ἀλλὰ καὶ φιλόσοφον ἄνδρα πρόκριτον 

τὸ ὑμεῖς Ελλήνων [δύο] δημοσίᾳ τὸ πάϑημα φήναντα 
πολλάκις καὶ προαγορεύσαντα γενομένους τοὺς σει-- 

σμούς, αὐτόν, ὅτε ἔσεισεν ὁ ϑεός. ποιεῖν ἐλέγετε καϑ' 

ἑκάστην ἡμέραν. ὦ τῆς δημοσίας ἀμαϑίας. καὶ 406 

πατὴρ ὑμῶν λέγεται Θαλῆς. 

16 ξϑ΄. Τραλλιανοῖς. Πολλοὶ πολλαχόϑεν ἄλλοι 
κατ᾽ ἄλλας αἰτίας νεώτεροί τε καὶ πρεσβύτεροι ὥον: 

τῶσι παρ᾽ ἐμέ. τὰς φύσεις οὖν ἑνὸς ἑκάστου σκέ- 

πτομαῖι καὶ τοὺς τρόπους. ὡς ἔνι μάλιστα συνετώτατα, 
τό τὲ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν-ἑκάστου δίκαιον ἦϑος 

ἢ τοὐναντίον. εἰς τήνδε τὴν ἡμέραν οὐκ ἂν ἔχοιμι 
προχρῖναι Τραλλιανῶν ὑμῶν οὐ Δυδούς, οὐκ᾽ 4χαι- 
οὐς, οὐκ Ἴωνας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς τῆς ἀρχαίας Ἑλλά- 
δος Θουρίους Κροτωνιάτας Ταραντίνους, ἢ τινὰς 

ἄλλους τῶν ἐκεῖ λεγομένων εὐδαιμόνων ᾿Ιταλιωτῶν 
85 ἢ ἑτέρων τινῶν. τίς οὖν ἡ αἰτία, δι᾿ ἣν ἀποδέχομαι 
μὲν ὑμᾶς, οὐ γίνομαι δὲ τοιούτοις ἀνδράσι σύνοικος. 
καίπερ ὧν γένος ὑμέτερον ; ἄλλοτέ ποτ᾽ ἂν εἴποιμι. 
νῦν δὲ μόνον ὑμᾶς ἐπαινεῖν καιρὸς ἄνδρας τε τοὺς 
ἡγουμένους ὑμῶν, ὡς πολὺ κρείττους τῶν παρ᾽ 

80 ἑτέροις ἀρετῇ καὶ λόγῳ, καὶ μᾶλλον (τῶν) παρ᾽ οἷς 
᾿ γεγένηνται. 
ο΄ Σαίταις. ᾿Δ4ϑηναίων ἀπόγονοέ ἐστε, καϑ'- 

2 ς 

ὙΦ 
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ἅπερ ἐν Τιμαίῳ Πλάτων φησίν. οἱ δὲ τὴν κοινὴν 
ὑμῶν ϑεὸν ἐξορίζουσι τῆς ᾿Αττικῆς Νηὶϑ' μὲν τὴν 
ὑφ᾽ ὑμῶν, ᾿4ϑηνᾶν δὲ τὴν ὑπ᾽ αὐτῶν ὀνομαξομένην 
οὐ μένοντες Ἕλληνες. ὅπως δ᾽ οὐ μένοντες. ἐγὼ 
φράσω᾽ γέρων σοφὸς οὐδεὶς ᾿4ϑηναῖος. οὐ γὰρ ἔφυ 5 

407 γένυς πᾶσα παντός. ὅτι μηδεμία μηδενός. ὃ κόλαξ 
παρὰ ταῖς πύλαις. ὁ συκοφάντης πρὸ τῶν πυλῶν. 
ὁ μαστροπὸς καὶ πρὸ τῶν μακρῶν τειχῶν. ὁ παρά- 
σιτος πρὸ τῆς Μουνυχίας καὶ πρὸ τοῦ Πειραιῶς. ἡ 
ϑεὸς δὲ οὐδὲ Σούνιον ἔχει. 10 

οα΄. Ἴωσιν. Ἕλληνες οἴεσϑε δεῖν ὀνομάξεσϑαι 
διὰ τὰ γένη καὶ τὴν ἔμπροσϑεν ἀποικίαν. Ἕλλησι 
δ᾽ ὥσπερ ἔϑη καὶ νόμοι καὶ γλῶττα καὶ βίος ἴδιος, 
οὕτω καὶ σχῆμα καὶ εἶδος ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ὑμῶν 
γε οὐδὲ τὰ ὀνόματα μένει τοῖς πολλοῖς. ἀλλ᾽ ὑπὸ 15 
τῆς νέας ταύτης εὐδαιμονίας ἀπολωλέκατε τὰ τῶν 

προγόνων σύμβολα. καλῶς οὐδὲ τοῖς τάφοις ἐκεῖνοι 
δέχοιντ᾽ ἂν ἅτε ἀγνῶτας αὐτοῖς γενομένους. εἴ γε 
πρότερον ἡρώων ἦν ὀνόματα καὶ ναυμάχων καὶ νο- 
μοϑετῶν, νυνὶ δὲ Δουκούλλων τε καὶ Φαβρικίων καὶ 30 
“ευκανίων τῶν μακαρίων. ἐμοὶ μὲν εἴη μᾶλλον 
ὄνομα Μίμνερμος. 

οβ. Ἑστιαέίῳ. Ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Δπολλώνιος ἦν 
τρὶς τοῦ Μηνοδότου, σὺ δὲ ἅπαξ ἐϑέλεις ὀνομάξε-- 
σϑαι Δουκρίτιος ἢ Δουπερκός. τίνος σὺ τούτων 30 
ἀπόγονος; αἰσχρόν, εἰ ὄνομα μὲν ἔχοις τινός, τὸ δὲ 
εἶδος αὐτοῦ μὴ ἔχοις. ᾿ 

ογ΄. τῷ αὐτῷ. Πατρίδος ἐσμὲν πορρωτέρω σὺν 
δαίμονι, ἤδη δὲ τὰ τῆς πόλεως πράγματα ἐν νῷ ἐβα- 
λόμαν. ὁδεύει μοῖρα πρὸς τέλος ἀνδρῶν, οἱ τὰν 30 
πρώταν λελόγχασι τιμάν. ἄρξει δὲ τὸ λοιπὸν 
παιδάρια καὶ μικρὸν ἐπάνω τούτων μείρακες. ἐν- 
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ταῦϑά που δέος, μὴ σφαλῇ τὰ ὑπὸ νέων κυβερνώ- 
μενα. σοὶ δ᾽ οὐ δέος, ἐπεὶ βεβιώκαμεν. 

οδ΄. τοῖς προς Πρ δα, Ὥρα καὶ λιμὸς ἦν Βάσσω 408. 

καίπερ ὄντων τῷ πατρὶ συχνῶν χρημάτων. πρῶτον 
δ5μὲν οὖν ἔφυγε Μέγαράδε σὺν ἑνὶ τῶν λεγομένων 
ἐραστῶν, ἅμα δὲ καὶ μαστροπὼν --- τροφῆς γὰρ ἀμ- 
φοτέροις ἔδει καὶ ἐφοδίων --- ἔπειτα ἐκεῖϑεν εἰς Συ- 
ρίαν. ὑπεδέχετο δὲ τὸν ὡραῖον Εὐφράτης, καὶ εἴ 
τις ὁμοίως ἐδεῖτο τοῦ τότε καλοῦ, ὥστε ἂν αἱρεῖσθαί 

ιὸ τι τῶν ἀτόπων δι᾽ εὐνοιαν. 
οε΄. τοῖς ἐν Σάρδεσιν. Ὁ παῖς ᾿Δλυάττεω 

σῶσαι τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἀδύνατος ἐγένετο καὶ ἀμή- 
χανος καίπερ ὧν βασιλεύς τε καὶ Κροῖσος. ὑμεῖς δὲ 
ποίῳ πεποιϑότες ἄρα λέοντι πόλεμον ἄσπονδον ἤρα- 

15 ὅϑὲ παῖδες νέοι πάντες ἄνδρες γέροντες. ἀλλὰ καὶ 
παρϑένοι καὶ γυναῖκερ; Ἐρινύων νομίσαι ἄν τις τὴν 
πόλιν εἶναι. καὶ οὐχὶ “Δήμητρος. ἡ δὲ ϑεὰ φιλάν- 

ϑρωπος᾽ ὑμῖν δὲ τίς οὗτος ὁ χόλος; 
ος΄. τοῖς αὐτοῖς. Εἰκὸς εἰς πόλιν ἀρχαίαν τε 

0 καὶ μεγάλην ἐθελῆσαι φιλόσοφον ἀρχαῖον παραγενέ- 
σϑαι, καὶ παρεγενόμην ἂν αὐτὸς ἕἑχὼν κληϑῆναι μὴ 
περιμείνας, ὡς ὑφ᾽ ἑτέρων πολλῶν, εἰ ποιήσειν μέαν 
ὑμῶν τὴν πόλιν ἔμελλον. ἤϑει καὶ φύσει καὶ νόμῳ 
καὶ ϑεῷ. καὶ τὸ ὅσον ἐπ᾽ ἐμοὶ πάντως ἂν ἐποίησα, 

55 στάσις δέ, ὡς ἔφη τις, πολέμου χαλεπώτερον. 

οζ. Φοιτηταῖς. Διὰ φιλοσοφίαν εἴρηται τῶν 
εἰρημένων ἕκαστον, οὐ δι᾽ Εὐφράτην. μὴ τὸ Πρα- 
ξιτέλους ξίφος ἢ τὸ “υσίου φάρμακον πεφοβῆσϑαΐξ 
μέ τις δόξῃ. καὶ τοῦτο γάρ ἐστιν Εὐφράτου. 

80 οη. Ἰάρχᾳ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν σοφοῖς. 
᾽ ἜΣΟΝ ΄ “ τ ᾽ , 

--- οὐ μὰ τὸ Ταντάλιον υδωρ, οὐ μὲ ἐμυήσατε. 
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409 οϑ'. Εὐφράτῃ. Οὐκ ἐπιλογιξομένη ἡ ψυχὴ τὸ 

τοῦ σώματος αὔταρκες οὐ δύναται ἑαυτὴν αὐτάρκη 
ποιῆσαι. (Χ, 64.) 

! π΄. τῷ αὐτῷ. Οἱ κράτιστοι τῶν ἀνθρώπων 
᾿ς βραχυλογώτατοι. οἱ οὖν ἀδολέσχαι εἰ ἠνιῶντο, ὡς 
᾿ς ἀνιῶσι. οὐκ ἂν ἐμακρηγόρουν. (ΧΧΧΥ͂Ι, 29.) 

πα΄. τοῖς γνωρίμοις. Σιμωνίδης ἔλεγε μη- 

δέποτε αὐτῷ μεταμελῆσαι σιγήσαντι. φϑεγξαμένῳ δὲ 
πολλάκις. (ΧΧΧΠΙ, 12.) 

πβ΄. τοῖς αὐτοῖς. Πολυλογία πολλὰ σφάλματα 
ἔχει, τὸ δὲ σιγᾶν ἀσφαλές. (ΧΧΧΥ͂Ι, 28.) 

πγ΄. Δ4ηλέῳ. Ψεύδεσϑαι ἀνελεύϑερον. ἀλή- 
ϑεια γενναῖον. (ΧΙ, 20.) 

πδ΄. τοῖς γνωρίμοις. Μηδέν με δόξητε δα- 
δίως ἄλλοις παραινεῖν, αὐτὸς γὰρ ἐπὶ τῆς μάξης καὶ 
τῆς ἄλλης τῆς ἀκολούϑου ταύτῃ διαίτης ὧν τοιαῦτα 
ὑμῖν παρεγγυῶ. (ΧΥΙΙ, 15.) 

β πε. Εἰδομένῃ. ᾿Εξηλώσαμεν τὴν αὐτάρκειαν, 
οὐχ ὅπως τοῖς εὐτελέσι καὶ λιτοῖς πάντως χρώμεϑα, 
ἀλλ᾽ ὅπως ϑαρρῶμεν πρὸς αὐτά. (ΧΥΙ], 14. 

πε΄. Μακεδόνι. Τῆς ὀξυϑυμίας τὸ ἄνϑος μα- 
νία. (ΧΧ, 49. 

πξ. ᾿Δριστοκλεῖ. Τὸ τῆς ὀργῆς πάϑος μὴ 
καϑομιλούμενον, μηδὲ ϑεραπευόμενον φυσικὴ νόσος 
γίνεται. (ΧΧ, 50.) 

πη. Σατύρῳ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν 
μὲν ἰδίων ἁμαρτημάτων συνήγοροι γίνονται. τῶν δὲ 
ἀλλοτρίων κατήγοροι. (ΧΧΠΙ, 18.) 

410 πϑ΄. Δ αναῷ. Οὐ κάμνει τὰ πράγματα πρασ- 
σόμενα. (ΧΧΙΧ, 83.) 

; ς΄. Ζέωνι. Τὸ μὴ γενέσϑαι οὐδέν, τὸ δὲ γενέ- 
σϑαι πόνος. (ΧΧΙΧ, 82.) 

[51 
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ςα΄. τοῖς ἀδελφοῖς. Οὐδενὶ φϑονητέον᾽ ἀγα- 
ϑοὶ μὲν γὰρ ἄξιοι, κακοὶ δ᾽ ἂν εὐτυχῶσι, κακῶς ξῶσι. 
ΧΧΥΠΙ, 58) 

ςβ, ΖΔιονυσέῳ. Καλόν, πρὶν παϑεῖν, διδα- 
5 χϑῆναι. πηλίκον ἐστὶν ἡσυχία. (ΠΥ̓ΤΠ, 12.) 

ςγ. Νουμηνέῳ. Οὐ ϑρηνητέον οἵων φίλων 
ἐστερήϑημεν. ἀλλὰ μνημονευτέον, ὅτι μετὰ τῶν φέ- 
λων τὴν καλλίστην βιοτὴν ἐβιοτεύσαμεν. (ΟΧΧΙΨΥ, 55.) 

ςὁ,. Θεαιτήτῳ. Τὸ λυπούμενον ἀλλοτρίοις 
τὸ κακοῖς παραμυϑοῦ. (ΟΧΧΙΨΥ, 81.) 

σε Κορνηλιανῷ. Βραχὺς ὁ βίος ἀνδρώπῳ 
εὖ πράττοντι, δυστυχοῦντι δὲ μακρός. (ΟΧΧΙ, 84. 

ςς. Ζημοκράτει. Ὁ ὑπὲρ μικρῶν ἁμαρτη- 
μάτων ἀνυπερβλήτως ὀργιζόμενος οὐκ ἐᾷ διαγνῶναι 

τὸ τὸν ἁμαρτάνοντα, πότε ἔλαττον καὶ πότε μεῖζον ἠδί- 
κησεν. (ΧΧ, 51.) 

ςζ. ἡύκῳ. Οὐ τὸ πένεσϑαι κατὰ φύσιν αἰσ- 
χρόν. ἀλλὰ τὸ δι’ αἰσχρὰν αἰτίαν πένεσϑαι ὄνειδος. 
(ΧΟΥ, 9) 



ΟῚ ἜΝ σι φὡφῷ 

᾿ς ΒΥΣΕΒΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟῪ 
ἑ ἜΠΡΟΣ; ΤΑ 

Ὑ{Π0 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩ. 
ΝΙΟΝ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕᾺΛΑ 

ΔΙᾺ ΤῊΝ ΤΙΕΡΟΚΛΕῚ ΑΡΑΛΉΦΘΕΙΣΑΝ ΑΥ̓ΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΤΓΚΡΙΣΙΝ. 

428 Ἶ4ρ᾽ οὖν, ὦ φιλότης. κἀκεῖνά σὲ τοῦ συγγρα- 
1 φέως ἄξιον ἀποθαυμάξειν, ἃ τῷ ἡμετέρῳ σωτῆρί τε 
καὶ διδασκάλῳ τὸν Τυανέα συγκρίνων παρεδοξολό- 
7ὲι: πρὸς μὲν γὰρ τὰ λοιπὰ τῶν ἐν τῷ Φιλαλήϑει. 
οὕτω γὰρ εὖ ἔχειν αὐτῷ τὸν καϑ' ἡμῶν ἐπιγράφειν 
ἐδόκει λόγον. οὐδὲν ὁ ἂν εἴη σπουδαῖον ἐπὶ τοῦ παρ- 
ὄντος ἵστασϑαι μὴ αὐτοῦ ἴδια τυγχάνοντα. σφόδρα 
δὲ ἀναιδῶς ἐξ ἑτέρων οὐκ αὐτοῖς μονονουχὶ νοήμα- 
σιν, ἀλλὰ καὶ ῥήμασι καὶ “συλλαβαῖς ἀποσεσυλημένα. 
(ἃ) τύχοι μὲν ἂν καὶ αὐτὰ τῆς προσηκούσης κατὰ 
καιρὸν ἀπελέγξεως. δυνάμει δ᾽ ἤδη καὶ πρὸ τῆς ἰδίας 
κατ᾽ αὐτῶν γραφῆς ἀνατέτραπται καὶ προαπελή- 

ΟἌεγκται ἐν ὅλοις ὀκτὼ συγγράμμασι τοῖς ᾿Ωριγένει 
: Ε γραφεῖσι πρὸς τὸν ἀλαξονικώτερον τοῦ Φιλαλήϑους 
29 ἐπιγεγραμμένον Κέλσου ᾿4ληϑῆ λόγον, ᾧ ᾿ ᾧ τὰς εὐϑύ- ι5 
: ναβ ἀπαραλείπτως, ἐν ὅσοις εἰρήκαμεν, ὁ δεδηλω- 
μένος παραγαγὼν συλλήβδην ὅσα εἰς τὴν αὐτὴν 

ῬΒΙΙοβέσαϊαβ εα. ΚδΥ ΟΣ. 94 
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ὑπόϑεσιν παντί τῷ εἰ ἴφηταί τε καὶ εἰρήσεται, πφολα- 
βὼν διελύσατο, ἐφ᾽ ἃ τοὺς ἐπ᾿ ἀκριβὲς τὰ καϑ᾽ ἡμᾶς 

διαγνῶναι ἔχοντας φιλαλήϑως ἀναπέμψαντες φέρε 

μόνην ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν κατὰ τὸν κύριον ἡμῶν 
5 Ἰησοῦν Χριστὸν τοῦ Φιλαλήϑους τουτουὶ λόγου πα- 
ράϑεσιν ἐπισκεψώμεϑα μηδέν τι σπουδαῖον ἡγούμενοι 
πρὸς τὰ λοιπὰ τῶν ἑτέρωϑεν ὑποσεσυλημένων αὐτῷ 
διαμάχεσϑαι. μόνα δὲ εἰκότως νυνὶ τὰ περὶ τὸν 
᾿Δἀπολλώνιον ἐποψόμεϑα, ἐπεὶ καὶ μόνῳ παρὰ τοὺς 

10. πώποτε καϑ' ἡμῶν γεγραφότας ἐξαίρετος νῦν τούτῳ 
γέγονεν ἡ τοῦδε πρὸς τὸν ἡμέτερον σωτῆρα παράϑε- 
σίς τε καὶ σύγκρισις. 

Θαυμάζξει γοῦν καὶ ἀποδέχεται ϑείᾳ τινὶ καὶ ἀρ-- 
ρήτῳ σοφίᾳ. οὐχὶ δὲ γοητείας σοφέσμασι τεϑαυμα- 

ι5 τουργηκέναι φάσκων αὐτὸν καὶ ταῦτα ἀληϑῶς οὕτως 
ἔχειν ὡς ἔτυχε. πιστεύων καὶ ἀναποδείκτως ἀπισχυ- 
ριξόμενος. ἄκουε δ᾽ οὖν, ἅ φησιν αὐταῖς συλλαβαῖς" 
ἄνω δὲ καὶ κάτω ϑουλοῦσι σεμνύνοντες τὸν Ἰησοῦν 
ὡς τυφλοῖς ἀναβλέψαι παρασχόντα καί τινα τοιαῦτα 

0 δράσαντα ϑαυμάσια.““ εἶτά τινα μεταξὺ εἰπὼν ἐπι- 
λέγει" ..ἐπισκεψώμεϑά γε μήν, ὅσῳ βέλτιον καὶ συ- 
νετώτερον ἡμεῖς ἐκδεχόμεϑα τὰ τοιαῦτα καὶ ἣν περὶ 
τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν ἔχομεν γνώμην.“ καὶ ἐπὶ 
τούτοις τὸν Προκοννήσιον ᾿Δριστέαν καὶ Πυϑαγόραν 

5 ὡς ἂν ἀρχαιοτέρους παρελϑὼν ἐπιφέρει λέγων" ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν κατὰ τὴν Νέρωνος βασι- 
λείαν ᾿ΑἽπολλώνιος ἤκμασεν ὁ Τυανεῦς, ὃς ἐκ ἘΠΙΣΙΡῈ 
κομιδῇ νέου καὶ ἀφ᾽ οὕπερ ἐν Αἰγαῖς τῆς λον ὴ8 

ἱεράσατο τῷ φιλανϑρώπῳ ᾿Ασκληπιῷ, πολλὰ καὶ 43 
8. ϑαυμαστὰ διεπράξατο, ὧν τὰ πλείω παρεὶς ὀλίγων 

ποιήσομαι μνήμην.“ εἶτα καταλέγει ἀπὸ πρώτου 
ἀρξάμενος τὰ παράδοξα, μεϑ' ἃ καὶ ἐπιλέγει ταῦτα 
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; " Σ , ὩΣ [} ΄ 5 , ὅν... 
κατὰ λεξιν᾽ ..«τίνος οὖν ἕνεκα τούτων ἐμνήσϑην ; ἵν 

ἀρ. - 2 “ " 

ἐξῇ συγκρῖναι τὴν ἡμετέραν ἀκριβῆ καὶ βεβαίαν ἐφ᾽ 
ἑχάστῳ κρίσιν καὶ τὴν τῶν Χριστιανῶν κουφότητα. 

ΓΕ Η “ 
εἴπερ ἡμεῖς μὲν τὸν τὰ τοιαῦτα πεποιηκότα οὐ ϑεόν. 
ἀλλὰ ϑεοῖς κεχαρισμένον ἄνδρα ἡγούμεϑα. οἱ δὲ δι΄: 
ὀλίγας τερατείας τινὰς τὸν ᾿Ιησοῦν ϑεὸν ἀναγορεύ- 
ουσι.““ τούτοις ἐπιφέρει μεϑ᾽ ἕτερα φάσκων" ..κἀ- 
κεῖνο λογέσασϑαι ἄξιον, ὅτι τὰ μὲν τοῦ Ἰησοῦ Πέτρος 
καὶ Παῦλος καί τινες τούτοιν παραπλήσιοι κεκομπά- 

κασιν ἄνϑρωποι ψεῦσται καὶ ἀπαίδευτοι καὶ γόητες, 
τὰ δὲ ᾿Ζπολλωνίου Μάξιμος ὁ Αἰγιεὺς καὶ Δάμις ὃ 
φιλόσοφος ὁ συνδιατρίψας αὐτῷ καὶ Φιλόστρατος ὃ 
᾿4ϑηναῖος παιδεύσεως μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἥκοντες. τὸ 
δ᾽ ἀληϑὲς τιμῶντες διὰ φιλανθρωπίαν ἀνδρὸς γεν- 
ναΐίου καὶ ϑεοῖς φίλου πράξεις μὴ βουλόμενοι λα- 
ϑεῖν.““ ταῦτα ῥήμασιν αὐτοῖς Ἱεροκλεῖ τῷ τὸν καϑ' 
ἡμῶν ἐπιγεγραφότι Φιλαλήϑη λόγον εἴρηται. 

ΖΔάμις μὲν οὖν ὁ τὰ πολλὰ ξυνδιατρίψας τῷ 
᾿Δπολλωνίῳ ἀπὸ τὴς ᾿4σσυρίων γῆς ὁρμώμενος αὐ- 
τόϑι τὲ πρῶτον ἐπὶ τῆς ἰδίας χώρας αὐτῷ συμμίξας 
τὴν ἐξ ἐκείνου μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῷ γενομένην 
συνουσίαν ἱστόρησεν. ὁ δὲ Μάξιμος κομιδῇ βραχέα 
τῶν κατὰ μέρος αὐτῷ πεπραγμένων ἀνεγράψατο. ὅ 
γὲ μὴν ᾿4ϑηναῖος Φιλόστρατος τὰ φερόμενα πάντα 
ὁμοῦ ἀπό τε τῶν Μαξίμου καὶ αὐτοῦ 4άμιδος καὶ 
ἄλλων συναγαγεῖν ἑαυτὸν φήσας πάντων μάλιστα 
ἐντελῆ τὴν ἀπὸ γενέσεως καὶ μέχρι τελευτῆς ἱστορίαν 
τοῦ κατὰ τὸν ἄνδρα βίου πεποίηται. 

Εἰ δὴ οὖν ἐξὸν τὴν ἐπικατηγορουμένην ἡμῶν 
εὐχέρειάν τε καὶ κουφότητα καὶ τὴν τοῦ Φιλαλήϑους 

481 ἀκριβῆ καὶ βεβαίαν ἐφ᾽ ἑκάστῳ παραϑεῖναι κρίσιν. 

“Ξ ᾿ 

γε" 

φέρε διαπυϑώμεθϑα., οὐχ ὅστις ϑειότερος γεγόνει. 
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οὐδ᾽ ὁποῖος ϑαυμασιώτερά τε καὶ πλείω διεπράξατο 
,ὔ 3 9 ς ΄ ᾿Ὶ ΓΞ 9 , ᾿Ξ 

παράδοξα, οὐδ΄ ὡς μόνος παρὰ τοῖς ἀνέχαϑεν πρὸ 
-“"» “« ς , " μυρίων ὅσων (ἐτῶν) γενομένοις Ἑβραίων σοφοῖς ὁ 

σωτὴρ ἡμῶν καὶ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἥξειν εἰς 
5 ἀνθρώπους κατὰ ϑείαν ἐπίπνοιαν προπεφήτευτο, 
οὐδ᾽ ὡς πλείους ἐπὶ τὸν τῆς ϑείας διδασκαλίας αὐὖ- 
τοῦ λόγον προὐτρέψατο. οὐδ᾽ ὡς γνησίους καὶ ὄντως 
ἀληϑεῖς ἐκτήσατο φοιτητὰς μονονουχὶ καὶ ὑπεραπο- 
ϑνήσκειν ἑτοίμως τῶν λόγων αὐτοῦ παρεσχευασμέ- 

ἴονοῦς. οὐδ᾽ ὡς μόνος σώφρονος βίου διδασκαλεῖον 
καὶ ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον συνεστήσατο. οὐδ᾽ ὡς 
τῇ ἰδίᾳ ϑεότητί τε καὶ ἀρετῇ πᾶσαν ἔσωσε τὴν οἰ- 
κουμένην [καὶ] εἰσέτι καὶ νῦν μυρία πλήϑη παντα- 
χόϑεν ἐπὶ τὴν ϑείαν ἑαυτοῦ διδασκαλίαν ἐπαγόμενος. 

ιὸ οὐδ᾽ ὡς τῶν πώποτε μόνος πρὸς ἁπάντων σχεδὸν 
εἰπεῖν ἀνθρώπων ἀρχόντων τε καὶ ἀρχομένων πλεί- 
στοις ἔτεσιν ἤδη πολεμούμενος κρείττων καὶ πολὺ 
δυνατώτερος τῶν πιχρῶς ἐλαυνόντων ἀπίστων ἀπο- 

δέδεικται ϑεία καὶ ἀρρήτῳ δυνάμει τοὺς μὲν κατὰ 
2) καιρὸν ἐπανισταμένους αὐτοῦ τῇ ϑεία διδασκαλίᾳ 

ῥαδίως μετιών, τὸν δὲ παγέντα πρὸς αὐτοῦ καὶ πα- 
ραδοϑέντα ϑεῖον λόγον εἰς ἄπειρον αἰῶνα καϑ'΄ ὅλης 
κρατύνων τῆς οἰχουμένης. οὐδ᾽ ὡς εἰσέτι καὶ νῦν 
τῆς ἐνθέου δυνάμεως τὴν ἀρετὴν ἐπιδείκνυται μο- 

5 χϑηρούς τινας καὶ φαύλους δαίμονας ψυχαῖς ἀν- 
ϑρώπων καὶ σώμασιν ἐφεδρεύοντας ἀπελαύνων διὰ 
μόνης τῆς ἀρρήτου προσηγορίας αὐτοῦ. ὡς αὐτῇ 
πείρα κατειλήφαμεν. ταῦτα γὲρ περὶ τὸν ᾿ἀπολλώ- 

νιον ξητεῖν μὴ καὶ τὸ ἐρωτᾶν ἀνόητον᾽ μόνην δὲ 
80 ἐπισκεψώμεϑα τὴν τοῦ Φιλοστράτου γραφήν. δι᾿ ἧς 

εὐθυνοῦμεν, ὡς οὐχ ὅτι γε ἐν φιλοσόφοις. ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ἐν ἐπιεικέσι καὶ μετρίοις ἀνδράσιν ἄξιον ἐγκρί- 
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Ψειν, οὐχ ὅπως τῷ ̓ σωτῆρι ἡμῶν Χριστῷ παρατιϑέναι 

τὸν ᾿ἡπολλώνιον ὅσον ἐπὶ ΤΉ γραφῇ τοῦ παρὰ τῷ 

Φιλαλήϑει παιδεύσεως μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἥκοντος. τὸ 
2 δ᾽ ἀληϑὲς μὴ τιμῶντος συγγραφέως. τοιοῦτος γὰρ 

ε᾿ 
ἐς 

ἦν αὐτῷ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὁ ̓ ᾿ϑηναῖος Φιλόστρα- Ξ 

᾿ τος, ἐξ οὗ ῥαδίως ἂν καταμάϑοιμεν καὶ τῶν λοιπῶν 
» 2 9: Ἁ ΣΆ ς-ν 

τῶν κατ᾽ αὐτὸν παιδεύσεως μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἧκόν.-- 
» Ἢ 

τῶν, αὐτὸ δὲ τὸ ἐξητασμένως μὴ ἀπηκριβωμένων 
- ι νι ᾽ ΄ "Ξ ἢ . 

τῆς κατὰ τὸν ΑἸ πολλώνιον ἱστορίας. τουτῶν γὰρ 
δ ὦ , ς -" » “ ν᾿ 

ἡμῖν διευκρινηϑέντων ὁμοῦ τοῦ τε Φιλαλήϑους τὰ 
3 [χ ΄ 

ἀνωτάτω τε καὶ καϑ᾽ ὅλων δικαστήρια διειληφότος 
ε -»" , ᾿ ο - 

᾿ ἡ κατὰ Χριστιανῶν βεβαία καί, ὡς αὐτὸς ἑαυτῷ δο- 
Α κεῖ, ἀκριβὴς ἐφ᾽ ἑκάστῳ κρίσις φανερὰ καταστήσεται 
ἡμῶν τε αὖ, οἵ μωροὶ καὶ βεβουκολημένοι νενο- 

μΐίσμεϑα παρ᾽ αὐτοῖς, ἡ πρὸς αὐτῶν ἐπικαλουμένη 
3 ΄ 

εὐχέρειά τε καὶ κουφότης. 
δ ἤ4λλος μὲν οὖν ὁμόσε χωρῶν αὐτόϑεν διέβαλλεν 

Β--- ἡ ν ε ᾽ ν Ἄγ Η ’ ᾿ 
ἂν βλασφημῶν ὡς ἐχϑροὸν αὐτῷ καὶ πολέμιον τον 
.- ᾽ τ » » , καϑ' οὐ τὸν λόγον ἐποιεῖτο. ἐγὼ δέ. ἑταῖρε. σοφόν 

καὶ ἔτι γε (τῆς) αὐτῆς ἔχεσϑαι διανοίας ἑχὼν εἶναι 
βουλοίμην καί σοι τὴν αὐτὸς ἐμαυτοῦ περὶ αὐτοῦ 

-"" ΄ κὶ -" 

δόξαν ἐχϑείην ἂν ἐρωτῶντι" φιλοσόφων μὲν ὅτῳ τις 
-- ΄ ὔ, Ἁ ᾿᾿ ’ὔ Ἁ 

βούλοιτο (συγ)καταλέγειν τὸν ἄνδρα πέρα μηδὲν 

ἐδ δυυ δ ν χι δὰ 

διενοχλῶν ταῖς περὶ αὐτοῦ μυϑολογίαις. μὴ φϑονεῖν. : 
εἰ δ᾽ ὑπερπηδᾶν τοὺς ὅρους καὶ φιλοσοφίας ὑπέρ- 
τερα φρονεῖν εἴτε τις Ζ΄άμις ᾿άσσύριος. εἴτε Φιλό- 
στρατος. εἴτε τις συγγραφεὺς ἢ λογογράφος ϑρασύ- 
ψοιτοὸ λόγῳ μὲν ἐκτρεπόμενος γοητείαν, ἔργοις δὲ 

δίκην τὴν Πυϑαγόρειον ἐπιμορφαξόμενος ἀγωγήν. 
οἰχήσεται μὲν ἡμῖν ὁ φιλόσοφος. ὄνος δ᾽ ἀντὶ τοῦ 

τινα τὰ ἀνθρώπινα τὸν Τυανέα γεγονέναι ἡγούμην : 

πλέον ἢ ῥήμασιν ἐπιφορτίζων τὸν ἄνδρα προσωπείου : 

οι 

15 
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λέοντος ἐπικρυπτόμενος δέρρει σοφιστής τις ὡς ἀλη- 
ϑῶς ἀγείρων κατὰ τὰς πόλεις αὐτό τε τοῦτο γόης 

ὌΨΙΦ. 

ἀτεχνῶς ἀντὶ φιλοσόφου φωραϑήσεται. πῶς δὲ 48: 
τοῦτό φημι καὶ πόϑεν ὁρμώμενος, ἐρωτᾶς; μάνθανε" 6 
ὅροι φύσεως ἀρχὰς καὶ μέσα καὶ τέλη τῆς τῶν ὅλων 
οὐσίας περιειληφότες μέτρα καὶ ϑεσμοὶ ἅπασι, δι᾽ 
ὧν τόδε τὸ πᾶν μηχάνημά τε καὶ ἀρχιτεκτόνημα τοῦ 
παντὸς κόσμου τελεσιουργεῖται. διατέϑεινται νόμοις 
ἀλύτοις καὶ δεσμοῖς ἀφρήκτοις τῆς τὰ πάντα οἶχονο- 
μούσης προνοίας τὸ πάνσοφον βούλημα διαφυλάτ- 

τοντες. οὔκουν κινήσειέ τι καὶ μεταϑείη {σις ἂν) 
τῆς τάξεως τῶν ἅπαξ “διατεϑειμένων. κεκράτηται δ᾽ 
οὖν ϑεσμῷ φύσεως τὸν ϑεῖον ὑπεραναβαίνειν νόμον 
πᾶς. ὅτῳ τις ϑρασύτερος τῶν ἐπέκεινα (ἐπη βαίνειν 
ἔνεστι πόϑος. οὔτ᾽ οὖν παρὰ φύσιν ὁ ἔνυδρος ἐπὶ 
τὴν χέρσον μεταβὰς βιῶναι δυνήσεται ἰχϑύς, οὔτε 
τὸ ἐν χέρσῳ τραφὲν τοῖς ὕδασιν ἐγκαταδύσεται τὴν 
ἐκεῖσε διηνεκῆ μονὴν ἀσπαξόμενον, οὔτε μέγα πηδή- 
σας μετέωρός τις τῶν ἐπὶ γῆς ἀρϑήσεται πρὸς ἀέρα 
συμπεριπολεῖν ἀετοῖς ἐπιθυμῶν" καὶ μὴν ἐκεῖνοί γε 
κἂν ἐπὶ γῆς ἔλθοιεν βρίσαντες ἐπὶ τὸ κάτω τὴν δύ- 
ναμιν καὶ τοῦ πτεροῦ χαλάσαντες καὶ ἀνέντες τὴν 
φύσιν, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ϑείοις ὥρισται νόμοις, (ἐκ) τοῦ 
ὕψους τὸ μετέωρον ὑποκαταβαίνειν δύνασϑαι, οὐ 
μὴν καὶ ἔμπαλιν τὸ ταπεινὸν καὶ γεῶδες ἐπὶ τὸ με- 
τέωρον αἴρεσϑαι. ταύτῃ δὴ καὶ τὸ ϑνητὸν ἀνθϑρώ- 
πῶν γένος ψυχῆς μετέχον καὶ σώματος ὅροις περι- 
γέγφαπται, ϑείοις. οὔτ᾽ οὖν τῷ σώματι δι’ ἀέρος 
ἔλϑοι ποτὲ τῶν ἐπὶ γῆς τις καταφρονήσας διατριβῶν 

Α 3 ᾽ , , -ὉΝ ο μὴ οὐχὶ τοὐπιτίμιον αὐτέκα τῆς ἀνοίας παρασχών. 
οὔτε τὴν ψυχὴν ἀρϑεὶς φρονήματι καϑίξεται τῶν 
ἀνεφίκτων. ἢ μελαγχολίας νοσήματι ἂν περιπέσοι. 



ἰδ 
Ψ 

τ ν. 653] ΠΡῸΣ ΤᾺ ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ. ἘΣ ον 

σωφρονοῖ δ᾽ ἂν ἀρτίοις μὲν τὸ σῶμα ποσὶν ἐπὶ γῆς 
φερόμενος. τὴν δὲ ψυχὴν παιδείᾳ καὶ φιλοσοφίᾳ 
σκηρίπτων. εὔξαιτο δὲ καί τινα συνεργὸν ἄνωϑέν 
ποϑὲν ἐκ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν διατριβῶν ἐλϑεῖν καὶ 
τῆς ἐκεῖσε διδάσκαλον αὐτῷ φανῆναι σωτηρίας. ἐρ- 

184 ρωμένῳ γάρ τοι παραδείγματι νοσοῦντι μὲν τὸν 
ἰατρὸν ἐπιφοιτᾶν ϑέμις. καὶ τὸν διδάσκαλον εἰσαγο- ὃ )η! 
μένῳ τοῖς μαϑήμασι συμφέφεσϑαι καὶ τὸν ἄνω που 
καὶ ἐν ὕψει συγκατιέναι τοῖς ταπεινοῖς ; οὐ μὴν καὶ 
ἀνάπαλιν. ὅϑεν δὴ ϑείαν μὲν. φύσιν εὐεργέτιν οὔσαν 

καὶ σώτειραν καὶ προνοητικὴν τῶν (ἐπι)όντων ἀν- 
΄ Χ ΤΟΝ , 2 "ν 2 ᾿ Ἃ 2 ’ 

ϑρώποις ποτὲ εἰς ομιλίαν ἐλϑεῖν οὐδεὶς αν ἀπείργοι 
’ [χ ,͵ὕ ]᾽͵ Α ’, 

λόγος ὅρῳ ϑείας προνοίας καὶ τούτου συγκεχωρη- 
, 3 Ἁ Ἁ 5 Ἁ . ΄ 3 - 

μένου. ἄγαϑος γὰρ ἣν κατὰ τὸν Πλάτωνα. ἀγαϑῷ 

δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς ἐγγίνεται φϑόνος᾽ οὔκουν 
σωμάτων μόνων ἀγαϑὸς ὧν ὁ τόδε τὸ πᾶν διακυ- 
βερνῶν ἐπιμελήσεται, πολὺ πλέον δὲ ψυχῶν. αἷς τὸ 
9 

ἀθάνατόν τε καὶ αὐτοκρατορικὸν κεχάρισται γέρας. 
ταύταις δῆτα οἷα τῆς οἰχονομίας ἁπάσης κύριος ὧν 

τ μ᾿ 3 -»" 

καὶ χαρίτων. ὧν ἂν δωρούμενος αὐτὰς εὐεργετῇ τὴν : 
φύσιν οὔσαις ἀντιληπτικαῖς ἀκτῖνας ὥσπερ τοῦ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ φωτὸς δωρήσεται ἀφϑόνως τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, 
ἔστιν ὅτε τοὺς μάλιστα προσεχεῖς εἰς τὴν τῶν ἐπί- 
ταδὲε σωτηρίαν τε καὶ ἀντίληψιν ἐχπέμπων. ὧν εἴ 

τ 
τῷ εὐτυχῆσαι γένοιτο, τὴν διάνοιαν οὗτος ἀποκα- : 

ϑαρϑεὶς καὶ τὴν τῆς ϑνητότητος ἀποσκεδάσας ἀχλὺν 
ϑεῖος ἀληϑῶς ἀναγραφήσεται μέγαν τινὰ ϑεὸν ἀγαλ- 
ματοφορῶν (ἐν) τῇ ψυχῇ. κινήσειε δῆτ᾽ ἂν οἷα 
τηλικοῦτος τὸ πάντων ἀνθρώπων γένος καὶ μᾶλ- 
λον ἡλίου τὴν οἰκουμένην καταλάμψειε τούργον τῆς : 
αἰδίου ϑεότητος καὶ εἰς τὸν ἐπιόντα συνορᾶσϑαι 
καταλείπων χρόνον οὐ μεῖον τῶν ἐξ ἀψύχου ὕλης 

οι 



510 ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ἕ,. 62. Ὡς 
᾿ ῬΑΣ ΡΡῚ ἷ ἢ ῖ 

δημιουργημάτων. τὸ τῆς ἐνθέου παράδειγμα. φύσεως ᾿ 
παρεσχημένος. καὶ ταύτῃ μὲν ἀνθρωπεία φύσις τῆς 485. 
ὑπὲρ ἄνϑρωπον κοινωνήσαι ἄν. ἄλλως δ᾽ οὐ ϑέμις 

τοὺς ὅρους ὑπερβαίνειν. οὐδ᾽ ἄπτερον ἔχοντα τὸ 
σῶμα τὰ τῶν πτηνῶν ἐπιτηδεύειν, οὐδ᾽ ἄνϑρωπον Ἦ 
ὄντα τὰ τῶν δαιμόνων πολυπραγμονεῖν. 

Τίνα δῆτα ἡμῖν ἐπὶ τούτοις τὸν ᾿Δπολλώνιον τ 

εἰσάγεις, ῶ συγγφαφεῦ:; εἰ μὲν δὴ ϑεῖον καὶ φιλο- 
σόφου χρεύττονα τήν τὲ φύσιν. ἁπλῶς εἰπεῖν ὑπὲρ 

ἄνϑρωπον, τήρει μοι δι᾿ ὅλης τῆς ἱστορίας τὴν ὑπό- 
ὕϑεσιν καὶ τούργον εἰσέτι νῦν ἐπιδείκνυϑι τῆς ϑειό-- 

τητος. ἦ γὰρ οὐκ ἀτοπώτατον τεκτόνων μὲν καὶ 
οἰχοδόμων καὶ μετὰ τὴν τῶν δημιουργῶν τελευτὴν 

ἐπὶ μήκιστον τοὔργον διαρκεῖν ἀϑάνατόν που σχε- 
τὸ δὸν τῶν συστησαμένων τὴν μνήμην στηλυτεῦον. ϑείαν 

δὲ ἄρα φύσιν ἀνθρώποις ἐπιλάμψασαν σκότιόν που 
καὶ μινυνθάδιον ἀποτελεῖν. οὐχὶ δὲ εἰς αἰῶνα τὴν 
ἀρετὴν ἐπιδείκνυσθαι. μὴ εἰς ἕνα τινὰ σάμιν ἢ καὶ 
ἄλλους βραχεῖς πτωχεύουσαν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ 

30 δἰς μυρίων ὅσων ὠφελείας οὐ τῶν καϑ᾽ ὃν (χρόνον) 
ἐγνωρίξετο μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν μετὰ ταῦτα γενησο- 
μένων τὴν πάροδον ποιουμένην ; ταύτῃ τοι καὶ τοὺς 
πάλαι σοφοὺς ζηλωτᾶς τε καὶ διαδόχους ποιήσασϑαι 

τῆς ἀρετῆς ἀϑάνατον ὡς ἀληϑῶς ἀνθρώποις παρε- 
2 σχημένους τὸ κατόρϑωμα. ἢ εἰ δὲ ϑνητὴν ὑπογρά- 

φεις τἀνδρὸς τὴν φύσιν. ὅρα μὴ πλέον, ἢ προσῆκε, 
ταύτῃ χαριξόμενος δίκην ἀποίσεις παραλογίας. ἀλλὰ 8 
μὴν εἰσῆκται αὐτῷ ϑεῖος ἄνϑρωπος καὶ ϑαλαττίου 
δαίμονος σχῆμά τε καὶ προσωπεῖον ἀπὸ γενέσεως 

8. ἀναλαμβάνων. .«κυούσῃ γάρ.““ ὥς φησι, τῇ αὐτοῦ 
μητρὶ φάσμα ἦλϑε ϑαλαττίου δαίμονος, Πρωτεὺς ὃ 

παρὼ τῷ Ὁμήρῳ ἐξαλλάττων. ἡ δὲ οὐδὲν δείσασα 486 

σι 
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Ρ. 68. ΠΡΟΣ ΤᾺ ΙΕΡΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 911 
» 

χςς π΄,» ΕΣ ΩΝ» 4 ,:.}8 ΄ ς Ἀ 3 Ξ Ὡ ᾿ 

ἤρετο αὑτὸν. τί ἁποκυήσοι. ὁ δὲ ..«ἐμξ' εἰπε ..σὺ 
’ Ἢ δε ΤΟ " ς δὲ τίς“ εἰπούσης ..Πρωτεὺς" ἔφη ..ὃ Αἰγύπτιος." 

Ξ- » ΄ “ » εἶτα δὲ λειμῶνα τινα. καὶ χύκνους τὴν γυναῖκα 
, ς 3 Ξ »: 

μαιεύεσϑαι γράφει. οπόϑεν αὐτὸ τοῦτ᾽ εἴη ληφϑέν. 
μὴ εἰπών᾽ οὐ γὰρ δὴ καὶ τούτου ὑγηγητὴν 4άμιν 

Ἄν, 3 “ ε ’ 2 4 Α 2 3 

τον Ασσυριον ὑπογραψεται. ἀλλα καὶ οὐκ ἕς μα- 
Ἁ ς-: 5. δ δ ΄, δε. ἡ Ἷ (Ψ ᾿ ᾿ 

ἄρον τῆς αὐτῆς ἱστορίας αυτῷ “ἀμιδι οἷα ὃ ἤ ϑείας 
ὄντα φύσεως τὸν “πολλῶώνιον εἰσάγει αὐτὰ δὴ ταῦτα 
λέγοντα ..ἐγώ. ὦ ἑταῖρε. πασῶν τῶν φωνῶν ξυνίημι 

᾿ 2 ΄, ε(ς " . ΄ Ξ ᾿ 
μαϑῶὼν οὐδεμίαν καὶ «ἡ ϑαυμάσῃς. οἶδα γὰρ 
καὶ ἃ σιωπῶσιν οἵ ἄνϑροωποι."“ καὶ πάλιν ἐν ᾿4σκλη- 
πιοῦ τιμώμενον πρὸς τοῦ δαίμονος καὶ πρόγνωσιν 

, 32 ΄ “ 

φυσικήν τινα καὶ ἀδίδακτον ἔχειν ἐκ παιδὸς κρείτ- 
- ΄ 9 » ΠῚ Ὡ » φι τῆ, ᾽ Ἀφ" 
τονᾶά τε ἀτεχνῶς ἀνθρώπου φῦναι αὐτὸν ἐξ αὐτῆς 

γενέσεως καὶ δι᾿ ὅλης ἡμῖν τῆς ἱστορίας ὑπογράφει. 
λύσαντος γοῦν ἑαυτόν ποτε ἀπὸ δεσμῶν ἐπιφέρει 
λέγων «τότε πρῶτον ὁ Ζ6μις φησὶν ἀκριβῶς ξυν- 
εἴναι τῆς ᾿Δπολλωνίου φύσεως. ὅτι ϑεία τε εἴη καὶ 
κρείττων ἀνθρώπου. μὴ γὰρ ϑύσαντά τι. πῶς γὰρ 
ἐν δεσμωτηρίῳ; μηδὲ εὐξάμενον, μηδὲ εἰπόντα τι 
καταγελάσαι τοῦ δεσμοῦ.“ ἐπὶ τελευτῇ δὲ τάφον 
μὲν αὐτοῦ μηδόλως ποι γῆς εὑρίσκεσθαι. χωρῆσαι 
ὃὲ εἰς οὐρανὸν αὐτῷ σώματι μεϑ᾽ ὕμνων καὶ χορείας 
λέγει. εἰκότως δὴ οὖν οἷα ὄντα τοσοῦτον ..ϑειότερον 
ἢ Πυϑαγόρας ᾿Εμπεδοκλῆς τε καὶ Πλάτων φιλοσοφίᾳ 
τὸν ἄνδρα προσεληλυϑέναι φησίν. οὐκοῦν ἐν ϑεοῖς 
ἡμῖν διὰ τούτων ἀναγεγράφϑω ὁ ἄνθρωπος χαὶ ὁ 
φϑόνος ἀπέστω τῆς τῶν φωνῶν ἁπασῶν αὐτοφυοῦς 
καὶ αὐτοδιδάκτου συνέσεως. τί δῆτα οὖν ἐς διδα- 
σκάλου ἄγει αὐτὸν καὶ τὸν μηδεμίαν φωνὴν μεμα- 
ϑηκότα διαβάλλει ὡς ἂν ἐξ ἀσκήσεως καὶ μελέτης. 
2 3 ΄, " » 

ἄλλ᾽ οὐκ ἐχ φύσεως ᾿4ττικὸν γενόμενον τὴν γλῶτταν; 
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518 ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ ΑΧΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ [ρ. 68. 

φησὶ γάρ τοι, ὡς προϊὼν ἐς ἡλικίαν γράμματά τε 481 
Α ᾽ Ἁ , ῇ Α , “ ις 4. 

καὶ μνήμης ἰσχυν ἐδήλου καὶ μελέτης Ἄρατος καὶ ἢ 

γλῶττα αὐτῷ ἀττικῶς εἶχε.“ καὶ .,γεγονότα δὲ αὐ- 
τὸν ἔτη τεσσαρεσκαίδεκα ἄγει ἐς Ταρσοὺς ὁ πατὴρ 

3 2 ΄ ᾿ Π , τι ο΄ ᾿ 
ὅπαρ Εὐυϑυδημον τὸν ἔκ Φοινίκης. ος ῥητῶρ τὲ ἀγα- 

Ὰ 3 δ ΄ -» ς Ν ϑν , 
ϑὸς ἣν καὶ ἐπαίδευε τοῦτον. ὁ δὲ τοῦ διδασκάλου 

, “ 5 3 »" ΄ ᾿΄, 

εἴχετο.“ εἶτα .«ξυνεφιλοσόφουν αὐτῷ Πλατωνειοί 
᾿ ΄ ἃ ἀπ ν » , “ τε καὶ Χρυσίππειοι καὶ οἵ ἀπὸ τοῦ περιπάτου. διή- 

"" Ν -» 2 , 32 οὰ Ἁ ΄ 
κουξ δὲ καὶ τῶν Ἐπικούρου λόγων, οὐδὲ γὰρ τού- 

3 ΄ ν 

τοτοὺς ἀπεσπούδαξε. τοὺς δὲ Πυϑαγορείους ἀρρήτῳ 

τινὶ σοφίᾳ ξυνελάμβανε.“ τοσαῦτα ὁ μηδεμίαν μα- 
ϑὼν φωνὴν ϑείᾳ τε δυνάμει ..«ἃ καὶ σιωπῶσιν ἄν-- 
ϑρωποι προλαβὼν ἐξεπαιδεύετο. ὁ δὲ διαλιπὼν 

ΕΥ ΒΑ , ᾽ [γ , » - 

αὐϑις αὐτὸν ϑαυμαξει. ἐς οσον συνέσεως τῆς τῶν 

ιὸ ξώων φωνῆς ἦλθε καὶ ἐπιφέρει λέγων ..καὶ ἐς ξύν- 
ἐσιν δὲ τῆς τῶν ξῴων φωνῆς ἦλϑε. καὶ ἔμαϑε δὲ 
τοῦτο διὰ τῶν ᾿ἀραβίων πορευόμενος ἄριστα γιγνω- 
σκόντων τε καὶ πραττόντων αὐτό. ἔστι γὰρ τῶν 
2 ͵ » 4229 , " Αραβίων κύκνων ἤδη καὶ ὀρνίϑων μαντευομένων 

᾽ » 

80 ἀχούειν, ὁπόσα οἷ χρησμοί. ξυμβάλλονται δὲ τῶν 
ἀλόγων σιτούμενοι τῶν δρακόντων οἵ μὲν καρδίαν 
φασίν, οἵ δὲ ἡπαρ.“ ἐνταῦϑα πάντως που δρακόν- 

, Ψ Ο ἰγν " [ ΡῚ 

τῶν καρδίας δήπου καὶ ἥπατος τον Πυϑαγοόρειον ἐμ- 

ψύχων τε τροφῆς ἀπεχόμενον καὶ μηδὲ ϑύειν. δαί- 
56 μοσιν ἐπιτολμῶντα εἰκὸς ἦν ἀπογεύσασϑαι, ὡς ἂν 

καὶ τῆς παρὰ τούτοις κοινωνήσοι σοφίας. πρὸς γὰρ 
τοιῶνδε διδασχομένῳ πῶς ἂν ἄλλως μὴ οὐχὶ τὰ 
ὅμοια τοῖς διδασκάλοις ξηλώσαντι κατωρϑοῦτο τὸ ἐπι- 
τήδευμα; ἔχομεν δὴ οὖν πρὸς τοῖς καταλελεγμένοις 

΄, -Ὕ Ἁ ἐ0 καὶ τοὺς ᾿Φραβίων σοφοὺς διδασκάλους τῆς κατὰ 
τὴν οἰωνιστικὴν τἀνδρὸς ἐπιστήμης. ἀφ᾽ ἧς εἰχότως 
ς 

ὁρμώμενος ὕστερόν ποτε τὸν στρουϑόν. ὅ τι καὶ 

10 



τ νΡ.641 ΠΡῸΣ ΤΑ ΙΕΡΟΚΛΕΟΥ͂Σ, 319 

βούλοιτο συγκαλῶν τοὺς ἑτέρους ἐπὶ τροφήν, προ- 
εἰπὼν ϑαῦμα μέγιστον παρέχειν ἔδοξε τοῖς παροῦσι. 

488 ταύτῃ δὴ καὶ τὴν ἀπεσφαγμένην ὅσον οὔπω λέαιναν 

τὰ 

11 

ἅμα τοῖς ὀχτὼ σκύμνοις κατὰ τὴν εἰς ᾿Φσσυρίους 

ὁδὸν ϑεασάμενος αὐτίκα τῷ ϑεάματι συμβαλὼν τῆς 
ἐσομένης αὐτῷ παρὰ Πέρσαις διατριβῆς τὸν χρόνον 
ἐμαντεύσατο. ἀκόλουθα δὲ τῇ παρὰ τοῖς ᾿Δραβίοις 
φοιτήσει ἐγχειρεῖν αὐτὸν καὶ παρὰ Πέρσαις ὁ αὐτὸς 
συγγραφεὺς ἵστορεῖ᾽ τῷ γάρ τοι Ζάμιδι, ὃς μόνος 
φοιτητὴς ἦν αὐτῷ καὶ ἑταῖρος. ἀπαγορεύσας παρὰ 
τοὺς μάγους ἰέναι μόνος αὐτός, ὡς ἂν μὴ μετ᾽ ἀγνώ- 
μονος δηλαδὴ τὰ τῆς μαγείας μανϑάνοι, μεσημβρίας 
τε χαὶ ἀμφὶ μέσας νύκτας τὸς μετ᾽ αὐτῶν ἐποιεῖτο 
σχολάς. ἔτι δὲ Οὐαρδάνῃ Βαβυλωνίῳ εἰς λόγους 
ἐλθόντα βασιλεῖ ὧδέ πως λέγειν αὐτὸν παρατίϑεται" 
σοφία δέ μοι Πυϑαγόρου Σαμίου ἀνδρός, ὃς ϑεούς 
τε ϑεραπεύειν ὧδέ με ἐδιδάξατο καὶ ξυνιέναι σφῶν 
ὁρωμένων τε καὶ οὐχ ὁρωμένων φοιτᾶν τε ἐς δια- 
λέξεις ϑεῶν.““ τίς δ᾽ αὐτῷ ταῦτα συγχωρήσειεν, ὅτε 
Πυϑαγόρᾳ μὲν οὐδεμία τις τοιαύτη καταλέλειπται 
γραφή. οὐδ᾽ ἀπόρρητά τινα συγγράμματα, ὡς κἂν 
ὑπονοῆσαι αὐτὸν ἐξ ἐκείνων ὁρμᾶσϑαι. ὁ δὲέ γε δι- 
δάσκαλος αὐτῷ τῆς κατὰ Πυϑαγόραν φιλοσοφίας 
οὐδέν τι διαφέρειν τῶν ᾿Επικουρείων πρὸς αὐτοῦ 
μεμαρτύρηται τοῦ Φιλοστράτου ὧδέ πὼς εἰρηκότος 
διδάσκαλος μὲν ἦν αὐτῷ τῶν Πυϑαγόρου λόγων 
οὐ πάνυ σπουδαῖος, οὐδ᾽ ἐνεργῷ τῇ φιλοσοφίᾳ χρώ- 
μένος. γαστρός τε ἥττων καὶ ἀφροδισίων καὶ κατὰ 
τὸν Ἐπίκουρον ἐσχημάτιστο. ἦν δὲ οὗτος Εὔξενος 
ὁ ἐξ Ἡρακλείας τοῦ Πόντου. τὰς δὲ Πυϑαγόρου 

γνώμας ἐγίγνωσκεν. ὥσπερ οἵ ὄρνιϑες ἃ μανθάνουσι 
παρὰ τῶν ἀνθρώπων. . φεῦ τῆς ἀτοπίας. εἰ παρὰ 

σι 
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Ἐπ] ,ὔ -- ᾿ ᾿ . , ν 
τούτου λέγοι τις τῆς πρὸς τοὺς ϑεους διαλέξεως τὴν 

΄ 

σύνεσιν αὐτὸν εἰληφέναι. ἀλλὰ δὴ συγκεχωρήσϑω 
καὶ ἑτέρων ὑφηγητῶν αὐτὸν ἀκηκοέναι καίτοι γε τοῦ 
συγγραφέως τοῦτο μηδαμῶς ἐπισημηναμένου" τίς 439. ᾿ 
δὴ οὖν τούτων σύνεσίν τε καὶ φοίτησιν (εἰς δια- 
λέξεις) ϑεῶν ὁρωμένων καὶ οὐχ ὁρωμένων αὐτός τε 
ὡς ἀπὸ Πυϑαγόρου (μαϑοὼν)Ὶ εἰδέναι διδάσκεσϑαί τε, 
ἑτέρους ἐπηγγέλλετο; καὶ μὴν οὐδ᾽ ὃ περιβόητος. 

’ ’ » - ’ 

Πλατῶν παντῶν γε μᾶλλον τῆς Πυϑαγοόρου κεκοι- 

το νωνηκῶς φιλοσοφίας. οὔτ᾽ ᾽άρχύτας. οὔτ᾽ αὐτὸς ἐκεῖ- 
ς ι , - ι ς ,ὕ 

νος Ο τὰς Πυϑαγοόρου γραφῇ παραδοὺῦς ομιλίας Φι- 
, ΡΣ 2) ΄ ᾽ ᾿ 

λόλαος. οὐδ᾽ εἴ τινες ἄλλοι γνώριμοι τάνδρος γεγο- 

νότες. οἱ δόξας τε αὐτοῦ καὶ γνώμας γραφῇ τοῖς 
μετ᾽ αὐτὸν παραδεδώκασιν, ἐπὶ τοιαύτῃ τινὶ ἐσεμνύ-- 

΄, » 2 

ἰόναντο σοφίᾳ. οὐχοῦν ἑτέρωϑεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ Πυ- 
᾿ ϑαγόρου τὰ τοιαδὶ μαϑὼν προσχήματι σεμνολογῶν 

ἐπιγράφεται τὴν τοῦ φιλοσόφου πρόσρησιν. ἵνα δὲ 
» 2 ᾿ 

καὶ παραλογώτατα τὸ ψεῦδος ὡς ἀληϑὲς τις γεγονέ- 
ναι συγχωρήσειεν. οὐκ οἶδ᾽ ὕπως ἐξ αὐτοῦ λέγων 

"9 ἐχείνου τοῦ Σαμίου πρὸ μυρίων ὅσων ἐτῶν ἐξ ἀν- 
’, , ᾿ Ἀ Ἷ 3 Ἁ 

ϑοώπων γενομένου τὰ περὶ τούτων αὐτὸν μεμαϑη- 
2 » ν ὭΜΡῚΣ -» ΄ 

κέναι. οὐκοῦν πρὸς τοῖς 4ραβίοις καὶ τοῦτον διδά- 

σκαλον αὐτοῦ τῆς δὴ νομιξομένης ἀπορρήτου περὶ 

ϑεῶν ἐπιστήμης ἐπιγραπτέον. εἰ δὴ οὖν ϑείας ἣν 

5 φύσεως. κατέψευσται αὐτοῦ τοὺς διδασκάλους ὃ λό- 
᾽ 2 ᾿] ᾿ 3 τ ᾿ 5 ς -»" Α 

γος, εἰ δ΄ ἅληϑῆς ἠν οὗτος, ψευδῆης ἣν ὁ μῦϑος καὶ 

οὐκ ἀληϑὴς ἡ περὶ τοῦ ϑεῖον γεγονέναι αὐτὸν γραφή. 
οὔπω μοι τοῦ Πρωτέως τὸ φάσμα πολυπραγμονεῖν 15 
ἔπεισι καὶ τὴν περὶ τούτου πίστιν αἰτεῖν. οὐδὲ τῶν 

50 παρ᾿ αὐτῷ κύκνων τὰς ἀποδείξεις, οὖς γελοέως τὴν 
μητέρα τίκτουσαν αὐτὸν μαιοῦσϑαι ἱστορεῖ, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τῆς περὶ τοῦ σκηπτοῦ μυϑολογίας τὸν μάρτυρα 

σι 
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παθέχειν ἀξιῶ. οὐ γὰρ δὴ καὶ τούτων, ὡς ἔφην, Ζ2464- 
μις ἡμῖν συνίστωρ ἀφέξεται, μαχρῷ ὕστερον ἐν Νίνῳ 

τῆς ᾿“σσυρίας τἀνδρὶ συνάψας. ἐγὼ μὲν οὖν εὖ 

440 μάλα προϑύμως τοῖς εἰχόσι τὲ καὶ ἀληϑείας ἐχο- 

βολὴν ἐς ἔπαινον ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ λέγοιτ᾽ ἄν, πιστὰ 

καὶ παραδεκχτέα εἶναί μοι δοκῶ. ὅτι μὴ μόνα τὰ τερα- 
τώδη καὶ λήρου πλέα. οὔκουν φϑονοίην. εἴ φησιν 

᾿ς ὁ συγγραφεὺς γένος τε ἀρχαῖον καὶ τῶν οἰκιστῶν 

᾿ς ἀνημμένον τῷ ἀνδρὶ γεγονέναι καὶ πλουτῶν εἰ οὕ- 
᾿ς τῶς ἔτυχεν ὑπὲρ τοὺς ἐγχωρίους ἅπαντας διδασκά- 

λῶν τε νέον ὄντα οὐ μόνον τῶν δεδηλωμένων τυ- 
χεῖν, ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, καὶ τούτων αὐτὸν διδάσκαλον 
καὶ καϑηγητὴν γεγονέναι. ἔστω δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐν- 
τρεχὴς καὶ τὰ κοινά. ὡς τὸν εἰς ᾿Δσκληπιοῦ ϑερα- 

πείας χάριν ἀφιγμένον διὰ γνώμης ἀρίστης ἀπαλ- 
λάξαι τῆς ἀρρωστίας. νοσοῦντι γὰρ δὴ ὑδέρου πάϑει 
κατάλληλον ἐγχρατείας ὑποθέσϑαι δίαιταν τῷ κά- 
ἕνοντι καὶ ταύτῃ αὐτὸν ὑγιᾶ καταστῆσαι καὶ τούτῳ 
γε τῆς φρονήσεως ἀποδεχτὸν τὸ μειράκιον. καὶ ὡς 

τς τὸν πολυτελῶς ϑύειν παρεσκευασμένον εἶρξεν οἷα 
εἰχὸς ἐπὶ κακίᾳ διαβεβοημένον, καὶ γὰρ δὴ τῶν ἐγχω- 
ρίων ἁπάντων πλουσιώτατόν τε καὶ περιφανέστατον 
αὐτὸν ὑποτίϑεται. καὶ ἐν σώφροσι δ᾽ αὐτὸν φϑόνος 
οὐδεὶς ἐγγράφειν. ὅτι τε πρὸς τὸν ἐραστὴν πειρώ- 
μενον αὐτοῦ τῆς ὥρας διελοιδορήσατο καὶ γυναικείας 
ὅτι καϑαρὸν ἑαυτὸν μίξεως διὰ τέλους, ὡς ὁ λόγος 
φησίν, ἤγαγε. πιστὰ δ᾽ ἔστω καὶ τὰ τῆς πενταετοῦς 
κατὰ Πυϑαγόραν σιωπῆς αὐτοῦ, καὶ τά. ὅπως ταύ- 
την διήνυσεν. ἐπαίνου ἄξια. ταῦτα δὴ καὶ ὅσα τοι- 
αὔτα ἀνθρώπινα καὶ ὡς ἀληϑῶς φιλοσοφίας καὶ 

ο΄ ἀληϑείας οὐ πόρρω δεχοίμην ἂν περὶ πολλοῦ τὸ 

ἜΝ 

ἐἈλυάο ιν εὐ ς ον 

μένοις πειϑόμενος, εἰ καὶ μείζονά τινα καϑ'᾿ ὑπερ- Ὁ 
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Ω , ᾿Ὶ ΓΑ ’ Ὶ , 

εὐὔὐγνωμόν τε καὶ φιλάληϑες τιμώμενος. τὸ γὲ τοι 
κρεῖττον ἀνθρώπου τὴν φύσιν ὑποτίϑεσϑαι καὶ παρὰ 
πόδας ἐναντιολογεῖν τῆς τε δοθείσης ἀμνημονεῖν 
ποϑέσ ἔχειν ψό ἂν καὶ διαβολὴν αὐτῷ τε ὑποϑέσεως , ἔχειν ψόγον ἃ ιαβολὴν αὐτὸ 
τῷ γράφοντι καὶ πολὺ πρότερον τῷ γραφομένῳ πέερι- 

΄ ς » 

αῴευν ἡγουμαι. 

Καὶ ταῦτα μὲν ἀπὸ τοῦ πρώτου συγγράμματος. 
ἐπίωμεν δὲ καὶ τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου. τὴν ἀπὸ Περ- 

, ΝΥΝ ᾿ ΄ 2 ᾿ 2 ΑἿ ς 

σίδος ἐπ΄ ᾿Ινδοὺς πορείαν ἄγει παραλαβὼν αὐτὸν ὁ 

λόγος. εἶτά τι πεπονθὼς ἀπειρόκαλον, [ὥσπερ τι 441 
, ΄ ΄ τι 4," 9 Ἄ 

παράδοξον.] δαιμόνιόν τι, ὃ καὶ ἔμπουσαν ὀνομάξει, 
κατὰ τὴν ὁδὸν ἰδόντα λοιδορίαις ἅμα τοῖς ἀμφ᾽ αὐὖ- 
τὸν ἀπελάσαι φησί, καὶ ξῴων δὲ εἰς τροφὴν αὐτοῖς 

, 3 - 7, 

προσαχϑέντων εἰρηκέναι αὐτὸν τῷ “μιδι, ὡς ἄρα 
συγχωροίη αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἑταίροις σιτεῖσϑαι τῶν 
κρεῶν. τὸ γὰρ ἀπέχεσϑαι αὐτῶν αὐτοῖς μὲν εἰς οὐ- 

ο» τὰ Ὁ ε ς 
δὲν ὁρᾶν προβαῖνον, ἕξαυτῷ δὲ εἰς οἱ ὡμολόγηται 

δ ΄ ᾿, ΕΣ τ 
πρὸς φιλοσοφίαν ἐκ παιδός. καίτοι τίς οὐκ ἂν ἀπο- 
ρήσειεν. ὅτι μηδ᾽ αὐτόν, ὃν μόνον ἐδόκει τοῦ βίου 
ζηλωτὴν κεκτῆσϑαι καὶ προὔτρεπεν ἐπὶ φιλοσοφίαν, 
εἶργεν οἷα φίλτατον τῆς τῶν ἐμψύχων, ὡς ἂν οὐχ 

ἡσίας κατὰ Πυϑαγόραν τροφῆς. ὁ δ᾽ οὐκ᾽ οἶδ᾽ ὁποίῳ ὁσίας κατὰ Πυϑαγόραν τροφῆς, ὁ δ᾽ οὐ ποίᾳ 
λόγῳ λέγων μὲν οὐ συνοίσειν ἑαυτῷ, κείνοις δ᾽ οὐ- 
δὲν ὁρᾶν ἀπὸ τῆς ἀποχῆς προβαῖνον ὡμολόγει; ἐπὶ 
τούτοις ὁ Φιλόστρατος ὁ τἀληϑὲς τιμᾶν πρὸς τοῦ 

χ 77 [ν » 9 ᾿ ς - 

Φιλαλήϑους μεμαρτυρήημενος, ορα τῆς ἀληϑείας ὁποῖα 

δείγματα παρίστησι᾽ γενόμενον παρ᾽ Ἰνδοῖς τὸν 
᾿ἡπολλώνιον παραστήσασϑαί φησιν ἑρμηνέα καὶ δι᾽ 
αὐτοῦ πφοσδιαλέγεσϑαι Φραώτῃ, τοῦτο δ᾽ εἶναι τῷ 
βασιλεῖ τῶν ᾿Ινδῶν ὄνομα, καὶ ὁ μικρῷ πφόσϑεν κατ᾽ 

αὐτὸν πασῶν γλωσσῶν συνεὶς νῦν αὖ κατὰ τὸν αὐὖ- 

τὸν ἑρμηνέως δεῖται. καὶ πάλιν ὁ (τὰ) κατὰ διάνοιαν 

γαρμμδονου ει κα νεΝ 



ἐν, φ, τῆνσο, 
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᾿ς ’ ᾽ Ἁ " , 53. “Ἃ ᾿ Ἁ 9 

ἀνθρώπων εἰδὼς καὶ μόνον οὐχὶ κατὰ τὸν παρ 
3 "--ὗ7ἷ αὐτοῖς ϑεὸν 
κωφοῦ τε ξυνιεὶς καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούων 
3 δ , 3 » ς , - -- »" 

δὲ ἑρμηνέως ἀνερωτᾷ, οποία τις εἴη τῷ βασιλεῖ 

δέαιτα, ἡγεμόνα τε ἀξιοῖ τῆς ἐς Βραχμᾶνας πορείας 
, ᾿Ὶ δὶ - ᾿Ὶ ᾿ ς Ἀ - 3 » 

γενέσθαι τινὰ αὐτῷ. καὶ μεταξὺ ὁ μὲν τῶν ᾿Ινδῶν 
βασιλεὺς καὶ ταῦτα βάρβαρος ὧν τὴν φύσιν τὸν ἕρ- 

443 μηνέα ἐκποδὼν μεταστησάμενος Ἑλλάδι χρῆται πρὸς 

Γι 

10 

αὐτὸν τῇ ὁμιλίᾳ παιδείαν καὶ πολυμάϑειαν ἔνδει- 
κνύμενος., ὁ δὲ οὐδ᾽ ὥς. ὅτι δὴ καὶ αὐτὸς τῆς παρ᾽ 

αὐτοῖς οὐκ ἀμαϑῶς ἔχοι φωνῆς δέον ἐπεφιλοτιμή- 
σατο. ἀλλὰ καὶ λαλοῦντος Ἑλλάδι γλώσσῃ τοῦ Ἰν- 
δοὺ ἐχπλήττεται. ἧ φησιν ὁ Φιλόστρατος ἀκόλουϑα. 
ὡς ἔοικεν, ἑαυτῷ γράφων. πῶς γὰρ ἂν ἐξεπλάγη 
μὴ οὐχὶ βάρβαρον οἰηϑείς; καὶ τὸν τοιοῦτον ϑαὺυ- 
μάσας οὔποτ᾽ ἂν ἑλληνίσαι προσεδόκησεν᾽ εἶϑ'.. 
ὥσπερ τι παραδόντα παράδοξον καταπλαγεὶς καὶ τὸ 
τούτου ἔτ᾽ ἀγνοῶν αἴτιον ..εἰπέ μοι’ ἔφη ὁ ̓ 4πολ- 
λώνιος ..ὦ βασιλεῦ. πόϑεν οὕτως ἔχεις φωνῆς Ἕλ- 
λάδος:; φιλοσοφία τε ἡ περὶ σὲ πόϑεν ἐνταῦϑα: 
οὐδὲ γὰρ ἐς διδασκάλους γε. οἶμαι, ἀναφέρεις, ἐπεὶ 
μηδὲ εἶναι Ἰνδοῖς (εἰχὸς) διδασκάλους τούτου.“ αὗται 
αἵ παράδοξοι τοῦ πάντα προγνώσει, διειληφότος φω- 
ναί, ἃς ὁ βασιλεὺς ἀμειβόμενος. ὅτι τε σχοίη διδα- 
σκάλους καὶ οἵτινες οὗτοι ἕκαστά τε πατρόϑεν τῶν 
περὶ αὐτὸν συμβεβηκότων φράζει. εἶτα καί τισι τοῦ 
Ἰνδοῦ δικάζοντος περὶ ϑησαυροῦ φωραϑέντος ἐν 

»" »" “ - Ὧ , 3 

ἀγρῷ, πότερα τῷ πριαμένῳ ἢ τῷ τὸ χωρίον ἀποδο- 
»" -» ς ἷ ͵ κ 

μένῳ δέοι νεῖμαι τοῦτον. ὁ πάντα φιλόσοφος καὶ 

ϑεοῖς κεχαρισμένος ἐρωτηϑεὶς ἐπικρίνει τῷ πρια- 3 
΄ Ν ο 2 

μένῳ, λογισμὸν δὴ αὐτοῖς δήμασιν ἐπειπῶν .«ὡς οὐκ 
μ} 3 , ". Ἁ 

ἂν οἵ ϑεοὶ τὸν μὲν ἀφείλοντο καὶ τὴν γὴν. εἰ μὴ 66 
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φαῦλος ἦν, τῷ δ᾽ αὖ καὶ τὰ ὑπὸ γὴν δοῦναι, εἰ μὴ 
βελτίων ἣν τοῦ ἀποδομένου (" ὡς κατ᾽ αὐτὸν δὴ 
συνάγεσθαι, τοὺς μὲν εὐπόρους καὶ πλούτῳ διαφέ- 
ροντας. κἂν αἰσχρότατοι καὶ πανωλέστατοι τυγχά- 

5 νοιεν. τρισευδαίμονας καὶ ϑεοφιλεῖς ἡγεῖσϑαι, μόνους 
δ᾽ ἄρα κακοδαίμονάς τε καὶ ἀϑλίους τοὺς πενεστά- 

τους, κἂν Σωκράτης. κἂν Διογένης, κἂν αὐτὸς ἐκεῖ- 
νὸς Πυϑαγόρας τυγχάνῃ, κἂν ἄλλος, οἵ πάντων ἀν- 
δρῶν σωφρονέστατοι τε καὶ ἐπιεικέστατοι. εἴποι γὰρ 448 

ιο ἄν τις ἑπόμενος τῷ λόγῳ μὴ ἂν κατ᾽ αὐτὸν τοὺς ἣ 

ϑεοὺς τοὺς μὲν πένητας. τούτους δὴ αὐτούς, οἱ κατὰ 
φιλοσοφίαν διήνεγκαν, ἀφελέσϑαι καὶ τὰ πρὸς τὴν 
ἀναγκαίαν τροφὴν μὴ οὐχὶ πάντως φαύλους ὄντας. 
τὸν τρόπον, τοῖς δὲ τὸ ἦϑος ἀκολαστοτέροις ἄφϑονα 

1 καὶ τὰ μὴ ἀναγκαῖα παρασχεῖν, εἰ μὴ βελτίους ἐτύγ- 
χανον τῶν προτέρων, ἐξ ὧν παντί τῷ καταφανὴς ἡ 
τοῦ συμπεράσματος ἀτοπία. 

Ταῦτα καὶ ἀπὸ τοῦ δευτέρου παραϑέμενοι ἴωμεν 11 
ἐπὶ τὸ τρίτον τὰ κατὰ τοὺς βεβοημένους ἐποψόμενοι 

9) Βραχμᾶνας᾽ ἔνϑα δὴ τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα καὶ 
εἴ τί περ ἄλλο τερατῶδές ποτε μυϑολόγοις τισὶν ἀνα- 
πέπλασται. εὖ μάλα πιστὰ καὶ ἀληϑέστατα, ὡς ἐν 
παραϑέσει τούτων, ἀναφανήσεται, οἷς καὶ τὸν νοῦν 
ἐπιστῆσαι ἄξιον τῆς τοῦ Φιλαλήϑους ἕνεκεν αὐὖϑα- 

.ο5 δείας ἡμῖν μὲν εὐχέρειαν καὶ κουφότητα τρόπου 
περιάπτοντος, αὑτῷ δὲ καὶ τοῖς αὐτῷ παραπλησίοις 
τὴν ἀκριβῆ καὶ βεβαίαν μετὰ συνέσεως κρίσιν. ὅρα 
γοῦν. ἐφ᾽ οἷς σεμνύνεται παραδόξοις τῶν ἡμετέρων 
ϑείων εὐαγγελιστῶν προχρίνων τὸν Φιλόστρατον, 

80. ὡς μὴ μόνον παιδείας ἐπὶ πλεῖστον ἥκοντα, ἀλλὰ 
καὶ ἀληϑείας ἐπιμεμελημένον. πρῶτα μὲν οὖν ἐν τῇ 18 
πρὸς τοὺς Βραχμᾶνας πορεία τοῦ ᾿4πολλωνίου γυνή. 

᾿ ΝΙΝ αλδυκο οὶ ει θα 

ἘΣΤΙ τ ΠΡῸΣ 

: 
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τις αὐτῷ τὴν χροιὰν εἰσάγεται ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐς 
ὀσφὺν λευκοτάτη, τὸ δὲ ἕτερον μέρος τοῦ σώματος 
μέλαινα, τὰ δὲ προϊόντων τῆς ἐπὶ τοὺς Βραχμᾶνας 
ὁδοῦ ὄρη καταπεφυτευμένα τὸ πέπερι καὶ τούτου 
πίϑηκοι γεωργοὶ καὶ παράδοξοέτινες τὸ μέγεϑος δρά- 5 
κοντες. ὧν ἀπὸ κεφαλῆς λαμπάδες ἀπορριπτοῦνται 
πυρός. οὖς εἴ τις ἀνέλοι, εὕροι ἄν, φησι, παραδόξους 
λίϑους ἕν ταῖς κεφαλαῖς τῷ τοῦ Γύγου τοῦ παρὰ 

τῷ Πλάτωνι παραπλησίους. καὶ ταῦτα μὲν τὰ πρὸ 
τοῦ τῶν Βραχμάνων λόφου. ὡς δὲ καὶ εἰς αὐτὸν τὸ 
ἀφίκοντο. σανδαράκινον ἐνταῦϑα φρέαρ ὕδατος ἰδεῖν 
παραδόξου καὶ κρατῆρα πλησίον πυρός. οὗ φλόγα 

ἀναπέμπεσϑαι μολιβδώδη, δύο τὲ πίϑους λίϑου μέ- 
λανος τὸν μὲν ὄμβρων, τὸν δὲ ἀνέμων, ἀφ᾽ ὧν τοὺς 

Βραχμᾶνας. οἷς ἂν εἶεν τῆς χώρας ἵλεῳ. χορηγεῖν. 15 
44 ἀλλά γε καὶ ἀγάλματα παρ᾽ αὐτοῖς ᾿ἀϑηνᾶῤ Πολιάδος 

᾿ χαὶ ᾿Δπόλλωνος Πυϑίου καὶ Διονύσου Διμναίου, καὶ 

ἄλλων τινῶν Ἑλληνικῶν ϑεῶν. ᾿Ιάρχαν δὲ τὸν ἐπὶ 

πάντων διδάσκαλον καλεῖσϑαι. ὃν καὶ ἰδεῖν καϑεζό- 
μενον πολλοῦ γὲ δεῖ φιλοσοφικῷ.. σατραπικῷ δ᾽ ἂν 30 

μᾶλλον σχήματι ἐφ᾽ ὑψηλοτάτου δίφρου, χαλκοῦ δὲ 

μέλανος οὗτος ἡν καὶ πεποίκιλτο χφυσέοις ἀγάλμασιν, 

οἷα δὴ εἰκὸς τεχνουργῶν βαναύσων τρόπον πυρὶ καὶ 
σιδήρῳ μοχϑοῦντας τοὺς φιλοσόφους τεχνουργεῖν, ἢ 
καὶ ϑαυματοποιῶν δίκην αὐτόματον ἀποτελεῖν τὸ 35 
δημιούργημα, οἱ δὲ τῶν ἄλλων τῶν μετ᾽ αὐτὸν διδα- 
σχάλων δίφροι χαλκοῖ μέν, φησιν. ἄσημοι δ᾽ ἦσαν 

᾿ χαὶ ἧττον ὑψηλοί. ἔδει γάρ που πάντως τυράννου 
᾿ σχήματι προνομίας τῆς ἐν ἀγάλμασι καὶ χρυσῷ τὸν 

9 τῆς ϑείας φιλοσοφίας ἀξιοῦσϑαι διδάσκαλον. πρῶ- 30 

᾿ τὸν δὲ τὸν Ἰάρχαν ἰδόντα φησὶ τὸν ᾿Δπολλώνιον ἐξ 
} ὀνόματός τε προσειπεῖν Ἑλλάδι τῇ φωνῇ καὶ ἣν 

ῬμΙΠοβίσαϊαϑ θα, ἘΚ δΥ561. 95 
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3 - Ἁ ΄ ," ΡῚ [2 ἝΝ Α 

αὐτῷ παρὰ Φραώτου κομέζοι., ἐπιστολήν αἰτῆσαι κατὰ 
πρόγνωσιν ἤδη τοῦτο προειληφότα ἐνδείξασϑαί τε 

κέ Ει ᾽ 
τὸ ἔνϑεον τῆς προγνώσεως προειρηχότα, ὡς ἄρα ἕνὶ 

΄ » , , ππυ α Δ ὧν ΄ 
γράμματι τῷ δέλτα λείποι ἡ ἐπιστολή ἄρξασθαί τε 

5 ἀπειροκάλως εὐϑὺς ἀπὸ πρώτης ὁμιλίας ἀπειροπλού- 
του δίκην ἐνεπιδείκνυσϑαι τὸ τῆς προγνώσεως πλεο- 

»Ἥ 3 

νέχτημα πατέρα καὶ μητέρα καταλέγοντα τοῦ ᾿4πολ- 
ὃ λωνίου γένος τὲ καὶ τροφὴν καὶ παιδείαν καὶ τὰς 

κατὰ ὃ χρόνους ἀποδημίας καὶ τὴν εἰς αὐτὸν πορείαν 
1 καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὴν πεπραγμένα τε αὐτῷ καὶ ὠμιλη- 

, 53 ’ 3. ΞΙΝ τ ς , 
μένα. εἶτα δέ φησιν αὐτὸς οὗτος ὁ ϑαυμάσιος συγ- 

᾿Ὶ - “- 

γραφεὺς τους Βοαχμᾶνᾶς ἅμα τῷ 4πολλωνέῳ χρι- 

σαμένους ἠλεχτρίνῳ φαρμάκῳ λούσασϑαι καὶ περι- 
στάντας ὡς ἐν χορῷ τὴν γῆν τύψαι ταῖς ῥάβδοις, 

» 3 τὸ τὴν δὲ κυρτωϑθεῖσαν ἀναπέμψαι αὐτοὺς εἰς δίπηχυ 
τοῦ ἀέρος. ἑστάναι τε αὐτοὺς μετεώρους ἐν αὐτῷ 
ἀέρι ἐπί τι χρόνου διάστημα, ἕλκειν δὲ καὶ πῦρ ἀπὸ 
τοῦ ἡλίου. ὅτε βούλοιντο, αὐτομάτως. τούτοις δ᾽ 

ς 

ἐπιφέρει παράδοξον ὁ ϑαυματολόγος, ὡς ἄρα τρίπο- 
90) δὲς Πυϑικοὶ τέτταρες ἐξεκυκλήϑησαν αὐτόματοι φοι- 

τῶντες. καὶ εἰχάξει δὴ οὖν αὐτοὺς τοῖς Ὁμηρείοις 448 

οἰνοχόους τε ἐπὶ τούτοις ἐκ χαλχοῦ διακόνους τὴν ὁ 
ἰχή [} ; 3 ’ , ς Ψ» ΟὟ Φ.: -»" ὕλην ἵστησι τέτταρας. ἐπιλέγει δέ, ὡς ἄρα καὶ ἡ γῆ 
αὐτομάτως ὑπεστόρνυτο αὐτοῖς πόας. τῶν δὲ τριπό- 

΄ ᾿ ΄ ΄, ᾿" 3 , δ ἘΠ ῈΥ 5 δῶν οἱ μὲν δυο, φησίν. οἴνου ἀπέρρεον, οὗ δὲ ἕτεροι 

δύο ὁ μὲν ὕδατος ϑερμοῦ κρᾶσιν παρεῖχεν. ὁ δ᾽ αὐ 
- ᾿ , . » ᾽ 4 

ψυχροῦ. τοὺς δὲ οἰνοχόους τοὺς χαλκοῦς ἀρύεσϑαι 
εὐμέτρως τοῦ τε οἴνου καὶ τοῦ ὕδατος, περιελαύνειν 
τε κύκλῳ τὰς κύλικας, ὥσπερ ἐν τοῖς πότοις. ταῦτα 

30 Ἱεροκλεῖ τὰ ἀνωτάτω καὶ καϑόλου δικαστήρια πεπι- 
στευμένῳ μετὰ πολλῆς ἀνετάσεως ἀληϑῆ καὶ πιστὰ Ξ Δέ οτος ΣΤᾺ ς : 
εἶναι δοκεῖ καὶ ἡμῶν μὲν εὐχέρεια καὶ κουφότης 
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πλείστη ὅση κατέγνωσται παρ᾽ αὐτῷ. αὐτὸς δὲ τοι- 
 αὕτα Φιλοστράτῳ πιστεύων αὐτοῖς δὴ δήμασι σεμνύ- 

᾿ ψεται λέγων ..ἐπισκεψώμεϑά γε μήν. ὅσῳ βέλτιον καὶ 
᾿ συνετώτερον ἡμεῖς ἐκδεχόμεϑα τὰ τοιαῦτα, καὶ ἣν 

51 περὶ τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν ἔχομεν γνώμην.“ ἐπὶ 
᾿ τοιούτῳ δὴ τῷ συμποσίῳ κατὰ τὸν αὐτὸν Φιλόστρα- 

τον βασιλεὺς ἐγχωριάξων Ἰνδοῖς εἰσάγεται συμπίνων 
τοῖς φιλοσόφοις. τοῦτον δὲ ἐνυβρίζειν καὶ ἐμπαρ- 

οινεῖν φιλοσοφίᾳ μεϑύσκεσθαί τε παρ᾽ αὐτοῖς καὶ 
ἀντιπαρεξάγειν Ἡλίῳ καὶ ἀλαζονεύεσθαι ἱστορεῖ, 

᾿ χαὶ πάλιν τὸν ᾿4πολλώνιον δι΄ ἑρμηνέως τὰ παρὰ 
τούτου μανϑάνειν καὶ αὖ πάλιν πρὸς αὐτὸν διαλέ- 
γεσϑαι ὑφερμηνεύοντος τοῦ Ἰάρχα᾽ καὶ πῶς οὐ ϑαυ- 
μάξειν ἄξιον. ὅπως τὸν οὕτως ὑβριστὴν καὶ ἀτοπώ- 
τατον παροινεῖν καὶ μεϑύσκεσϑαι παρὰ τηλικούτοις 
εἰκὸς ἦν, ὃν οὐδὲ παρεῖναι ἄξιον ἐν φιλοσόφων μή 
τί γε καὶ ἰσοϑέων ἑστίᾳ ; τί δέ μοι ἰσοϑέους τούτους 

᾿ χαλεῖν καὶ τῆς ἀξίας ἢ ἐνυβρίζειν τοὺς ἄνδρας ; ὁπότε 

πυϑομένου τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου. τίνας ἑαυτοὺς ἡγοῦν-- 
5 ᾿ " γ᾽ [1 ι Ξ ΄ τ 
ται, ϑεους ἔφη ο Ιάρχας. ος καὶ τοῖς συμποταις. οἷα : 

δὴ ϑεὸς φιλοσόφου μὲν ἥκιστα τρόπῳ. πολλοῦ γε 
δεῖ, μή τί γε μᾶλλον. οὗ ἔφησε, ϑεοῦ ἀξίως. (ἐς) τὴν 
φιάλην ἐπικύπτων ἐξῆρχεν. ἡ δέ. φησιν ὁ συγγρα- 
φεύς, ὡς ἄρα ἐπότιξεν ἱκανῶς πάντας. (καὶ) ἐπεδίδου. 

»-»- ’ ν ,͵ὔ Ἀ ’, “- ταῦτα κοιναὶ λόγων ὁμιλίαι καὶ σπουδαιολογέαι τῶν 
φιλοσόφων τοῦ μὲν ᾿Ιάρχα διδάσκοντος. ὡς ἄρα ποτὲ 
τῷ ἡ ἡ ἐν ἑτέρῳ ἀνθρώπου βασιλέως γένοιτο αὐτῷ ἡ ψυχὴ ἕν ἑτερῷ εξ ροῶπου βασιλέως γὲν 
΄ Α - , » Ὅς σώματι καὶ τοιαδί τινα αὐτῷ πεπραγμένα εἴη. τοῦ 

 χυβερνήτης. καὶ τὰ τοιαῦτα διαπράξαιτο. πεύσεις τὲ 
χαὶ ἀποχρίσεις [ἑκάστου]. ὧν καὶ τῆς σοφίας ἄξιον 

Ὁ 

δὲ ᾿4πολλωνίου. ὡς νηὸς 4ἰγυπτίας ποτὲ γένοιτο 3 - Ὡς νῆος ῃ 

οι 

"πὶ ων 

ιῷ ς 

25 
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Ὁ ΤΑΘΗΝ 
ΓΕ 

μηδαμῶς παρεκϑέσϑαι τὴν μνήμην. ἐρέσϑαι δέ φησι 
τὸν ᾿ἀπολλώνιον, εἰ ἔστι παρ᾽ αὐτοῖς χρύσεον ὕδωρ 
- ὦ τοῦ σοφοῦ καὶ παραδόξου πύσματος --- καὶ 
περὶ ἀνθρώπων δὲ ὑπὸ γῆν οἰκούντων καὶ Πυγμαίων 

5 ἄλλων καὶ σκιαπόδων ἀνερωτᾶν, καὶ εἰ γίγνοιτο παρ᾽ 
αὐτοῖς ξῶον τετράπουν. ὃ λέγεται μαρτιχόρα, ὃ τὴν 
κεφαλὴν ἀνθρώπῳ εἰχάσϑαι. λέοντι δὲ ὡμοιῶσϑαι 
τὸ μέγεϑος. τὴν δὲ οὐρὰν ἐχφέρειν πηχυαίας καὶ 
ἀκανϑώδεις τὰς τρίχας, ἃς βάλλειν ὥσπερ τοξεύματα 

10 ἐς τοὺς ϑηρῶντας, καὶ τοιαῦτα μὲν τὸν ᾿4πολλώνιον 
ἀνερωτᾶν. τὸν δὲ ἸΙάρχαν διδάσκειν αὐτὸν περὶ μὲν 
τῶν Πυγμαίων, ὡς ἄρα εἶεν οἰκοῦντες μὲν ὑπόγειοι, 
διατρίβοντες δὲ ὑπὲρ τὸν Γάγγην ποταμὸν ζῶντες. 
περὶ δὲ τῶν ἄλλων, ὡς ἀνύπαρκτα εἴη. ἔριον ἐπὶ 

τι τούτοις φυόμενον αὐτοῖς ἀπὸ γῆς ἐς ἐσθῆτος ὕλην 

ὁ Φιλόστρατος ἀναγράφει. πάντως δήπου τῶν φιλο- 
σόφων ἱστὸν ἐποιχομένων καὶ ταλασιουργίαις ἐς 
ἐσθῆτος κατεργασίαν ἐχπονουμένων --- οὐδὲ γὰρ 
εἰσῆκται παρ᾽ αὐτοῖς γυναικεῖον φῦλον --- εἰ μὴ καὶ 

20. τοῦτο φήσειεν αὐτόματον αὐτοῖς παραδόξως δὴ ἱερὰν 

΄ 

Ὑ) 
μ 
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5, 

ἐς ἐσθῆτα μεταφύεσϑαι. φέρειν δ᾽ ἕκαστον αὐτῶν 44) 
ῥάβδον καὶ δακτύλιον ἀπόρρητον ἔχοντα ἰσχύν. εἶτα 
παραδοξοποιίαι τοῦ Βραχμᾶνος, ὡς δαιμονῶντα δι᾽ 
ἐπιστολῆς ἀνακαλέσαιτο. ὡς χωλεύοντα καταψήσας 

ὅ τὸν γλουτὸν ϑεραπεύσειεν, ὡς τυφλῷ τὸ βλέπειν 
χαὶ ἀδρανεῖ τινι τὴν χεῖρα σῴαν χαρίζοιτο. πολλὰ 
κἀγαϑὰ γένοιτο πραγμάτων ἡμᾶς ἀπολύσαντι τῷ 
συγγραφεῖ᾽ δῆλα γάρ. ὡς ἀληϑῆ καὶ ταῦτα, ὅτε 
βροντὰς καὶ ἀνέμους ἐν πέϑοις τρέποδάς τε ἐκ λέϑου 

80) φοιτῶντας αὐτομάτως καὶ οἰνοχόους ἀπὸ χαλκοῦ 
περιελαύνειν ἐν κύκλῳ τὰς κύλικας προιστορήσας 
διὰ τῆς περὶ τούτων ὡς ἀληϑῶν ἀφηγήσεως καὶ τῶν 

τῷ 

: 



ἷ- 
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λοιπῶν ἁπάντων ἐξέφηνέ τε καὶ διήλεγξε τὴν μυϑο- 
λογέαν. εἰρηκέναι δέ φησιν ὁ Φιλόστρατος τὸν 46ὲ- 
αἷν δίχα τῆς αὐτοῦ παρουσίας καὶ τῷ Ἰάρχαᾳ συμφι- 
λοσοφῆσαι τὸν ᾿4πολλώνιον εἰληφέναι τε παρ᾽ αὐτοῦ 

δαχτυλίους ἑπτὰ ἐπωνύμους ἀστέρων. οὗς καὶ φο- 
ρεῖν αὐτὸν καϑ᾽ ἕνα πρὸς τὰ ὀνόματα τῶν ἡμερῶν. 
ταῦτα δὲ νῦν εἰπὼν ὁ τἀληϑὲς τιμᾶν παρὰ τῷ Φι- 
λαλήϑει νενομισμένος μεϑ᾽ ἕτερα τῆς γραφῆς. ὡς 
ἂν δὴ γοητείαν τῶν Βραχμάνων καταγνοὺς καὶ ταύ- 
της ἐλεύϑερον καταστῆσαι τὸν ᾿Δ“πολλώνιον φροντέ- 
σας ἐπιφέρει φάσχων κατὰ λέξιν᾽ ..ἰδὼν δὲ παρὰ 
τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς τρίποδας καὶ τοὺς οἰνοχόους καὶ 

ὅσα αὐτόματα ἐσφοιτᾶν εἶπον. οὔϑ'᾽. ὅπως σοφέζοιντο 
αὐτά, ἤρετο. οὔτε ἐδεήθη αι ς ἀλλ᾽ ἐπήνει μέν. 

ξηλοῦν δὲ οὐκ ἠξίου.“ καὶ πῶς. ὦ οὗτος, οὐκ ἠξίου ; 

ὁ δέχα τοῦ “ἀμιδος σπουδὴν ποιούμενος συμφιλο- 
σοφεῖν αὐτοῖς καὶ τὸν μόνον ἑταῖρον. ὅ τι καὶ πράτ- 
τοι. λανϑάνειν δέον ἡγούμενος ; πῶς δὲ οὐκ ἠξίου 
ξηλοῦν ὁ τοὺς τῶν ἀστέρων ἐπωνύμους καταδεχόμε - 
νος δακτυλίους καὶ τούτους ἀναγκαῖον τιϑέμενος 
διὰ παντὸς τοῦ βίου φέρειν πρὸς τὰ ὀνόματα, τῶν 
ἡμερῶν καίτοι γε ἀπόρρητον, ὡς φὴς αὐτός, ἔχον- 

148 τὰς ἰσχύν ; εἶ δὲ καὶ δοθείη τὸ μὴ ξηλοὺν ἠξιωκέναι 

26 

συν." 

αὐτὸν ὡς μὴ εὖ πράττοντα, οὐκ ἐζήλου δηλονότι. 

πῶς οὖν ἐπήνει. ἐφ᾽ οἷς μὴ ἠξίου ξηλοῦν; εἰ δ᾽ ὡς 
ϑείως ἐνεργοῦντας ἐπήνει, πῶς οὐκ ἐξήλου τὰ ἐπαί- 
νῶν ἄξια; ἀλλὰ γὰρ μετὰ τὴν παρὰ τούτοις διατρι- 
βὴν παλινοστοῦντα αὐτὸν ἅμα τοῖς ἑταίροις ἐληλυ- 
ϑέναι φησὶν ἐς τὴν τῶν ᾿Θϑρειτῶν χώραν. ἔνϑα χαλκαῖ 
μὲν αὐτοῖς αἵ πέτραι. χαλκῆ δὲ ἡ ψάμμος. χαλκοῦ δὲ: 
ψῆγμα οἱ ποταμοὶ ἄγουσι. 7 

ν -Ἤ " Ἁ Ἁ Χ ΄ , 
Καὶ τοσαῦτα μὲν τὰ χατα τὸ τρίτον συγγραμμα. 

οι 

ζο ς 



ἐπίωμεν δ᾽ ἤδη καὶ τὰ ἑξῆς. ἐπανελθόντα φησὶν 
3 ᾿ “ 2 » , δι αὖ Ἁ ς , Ν -» 

ἀπὸ τῆς Ινδὼν χώρας ἐπὶ τὴν Ελλάδα κοινωνὸν τῶν 

ϑεῶν πρὸς αὐτῶν τῶν ϑεῶν ἀνακεκηρῦχϑαι, οἵ καὶ 

τοὺς κάμνοντας ὡς αὐτὸν ἐφ᾽ ὑγείᾳ παρέπεμπον, 
᾿ - ς γω 2 ΄ Ἁ ἤ δ -9 » ἃ 

5 καὶ δῆτα ὡς ἐξ ᾿ἄραβων καὶ μάγων καὶ Ινδῶν παρα- 

δοξόν τινὰ καὶ ϑεῖον ἡμῖν αὐτὸν ἀγαγὼν παραδόξων 
ἐντεῦϑεν ἀφηγημάτων κατάρχεται.. καίτοι ἄν τις 
εἴποι εὐλόγως, ὅτι δὴ εἰ ϑειοτέρας ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον 

φύσεως ἦν, πάλαι, ἀλλ᾽ οὐ νῦν ἔδει, πρὸ τῆς δὲ 
τὸ ἑτέρων μεταλήψεως τῶν ϑαυμασίων κατάρχεσθαι, 

περιττὴ δ᾽ ἂν καὶ ἡ ἐξ ̓ἀράβων αὐτῷ μάγων τε καὶ 
Ἰνδῶν διὰ σπουδῆς ἐπεχειρεῖτο πολυμάϑεια, εἶ δή 
τις κατὰ τὴν δοθεῖσαν ὑπῆρξεν ὑπόϑεσιν᾽ ἀλλ᾽ οὗ- 
τός γε κατὰ τὸν φιλαλήϑη συγγραφέα νῦν δὴ πάρεστι 

8090 ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ [Ρ. ὅ9.Ὁ 

᾿ 
ξ 
᾿- 

ἮΝ ἀρλήφιε πε λὐο) ὄνῳ 

ΡΥ ΠῚ 

.αὸ μετὰ τοσούτους διδασκάλους τὴν σοφίαν ἐνεπιδει-- 51 
κνύμενος. καὶ πρῶτα μὲν οἷα ἐξ ᾿ἀράβων καὶ τῆς 

παρ᾽ αὐτοῖς οἰωνιστικῆς ὁρμώμενος τὸν στρουϑόν, 
ὅδ τι καὶ βούλοιτο τοὺς ἑτέρους ἐπὶ τροφὴν παρακα- 
λῶν ἐφερμηνεύει τοῖς παροῦσιν, εἶτα δὲ λοιμοῦ (ἐν 

20. Εφέσῳ) προαισϑόμενος προμαντεύεται τοῖς πολίταις. 
τὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ τούτου ἐν τῇ πρὸς Ζομετιανὸν 
ἀπολογίᾳ αὐτὸς παφατέϑεται. ἐρομένου γάρ τοι αὐ- 
τόν, ὁπόϑεν ὁρμώμενος τοῦτο προείποι, »»λεπτοτέρρ" ἢ 
ἔφη »χρώμενος, ο βασιλεῦ, διαίτῃ πρῶτος τοῦ δει- 

25 νοῦ ἠσϑόμην.“" καὶ τρίτον δ᾽ αὐτοῦ ϑαῦμα γεγονὸς 449. 

ἱστορεῖ, ὡς δὴ ἀλεξήσαντος τὸν λοιμόν, ὅπερ εἰ καὶ 

τὰ μάλιστα ἐν ταῖς ἐπὶ τέλει κατ᾽ αὐτοῦ κατηγορίαις 
οὐ τέϑεικεν ὁ συγγραφεύς. ὅτι μὴ παρῆν, ὡς εἰκός, 
αὐτῷ δι᾽ ἀπολογίας ἀπολύσασϑαι τὸ ἔγκλημα, φέρε 

80 δ᾽ οὖν ὅμως αὐτοὶ τὴν ἱστορίαν ἐς φανερὸν ὑπο. 
ϑώμεϑα. οὕτω δὴ καὶ ταύτην εὐϑύνοντες. εἴ τινι 

γὰρ οὐκ [ἂν] εἴη σαφές. ὅτι δὴ πολὺ τὸ πλάσμα καὶ 

μ γᾷ, 

ὩΣ 
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ἀπατηλον γοητείας τε ὡς ἀληϑῶς ἔμπλεων. αὐτὸς ὁ 

τρόπος ἀπελέγχει τῆς ἱστορίας. τὸν γάρ τοι λοιμὸν 
ὑποτίϑεται ἐν εἴδει πτωχεύοντος καὶ ῥάκεσιν ἠμ- 
φιεσμένου πρεσβύτου ἀνδρὸς ἑωρᾶσϑαι. ὃν κατα- 
λεύειν ἐπικελευσαμένου τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίου πρότερον 
μὲν πῦρ βάλλειν τῶν ὀφθαλμῶν, εἶϑ᾽ ὕστερον βλη- 
ϑέντα λίϑοις κύνα συντετριμμένον καὶ παραπτύοντα 

᾿ ἀφρόν, ὡς οἱ λυττῶντες. φανῆναι, εἰρηκέναι δ᾽ αὐὖ- 
τὸν περὶ τούτου καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸν αὐτοχράτορα 
“Ιομετιανὸν ἀπολογίᾳ ταῦτα γράφει" ..τὸ γὰρ τοῦ 
λοιμοῦ εἶδος. πτωχῷ δὲ γέροντι εἴκαστο. καὶ εἶδον 

καὶ ἰδὼν εἷλον οὐ παύσας νόσον. ἀλλ᾽ ἐξελών.“ τίς 

δὴ οὖν ἐπὶ τούτοις οὐ μέγα τὴν τοῦ ϑαυματοποιοῦ 
᾿ γελάσεται παραδοξοποιίαν ξῷον ὀφθαλμοῖς καὶ λέ- 
ς΄ ϑῶὼν ὑποπῖπτον βολαῖς συντριβόμενόν τε πρὸς ἀν- 
᾿ς ϑρώπων καὶ ἀφρὸν παραπτῦον τὴν τοῦ λοιμοῦ φύ- 
᾿ς σιν ἀκούων, ὃς οὐδ᾽ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τυγχάνει ἢ φϑορὰ 
Β΄ καὶ κάκωσις ἀέρος ἐπὶ τὸ νοσῶδες τρεπομένου τοῦ 

περιέχοντος ἐκ πονηρῶν τε καὶ φαύλων ἀναϑυμιά- 

[ τ τος ἢ λόγος ἰατρικὸς παραδίδωσι. συνισταμένου: : 
αἱ ἄλλως δ᾽ ἂν τὸ φάσμα διευϑυνϑείη. ἐπείπερ 
΄, ἿΞ 3 ᾿ ͵ ᾽ » ΑΓ π ᾿ κς" ΨΘΣΥΜΗΝ 

μόνῃ τῇ τῶν Εἰφεσίων πόλει. ἀλλ᾽ οὔχι καὶ τοῖς ὁμο- 

ροις τὸν λοιμὸν ἐπισκῆψαί φησιν ὁ λόγος. ὅπερ πῶς 
οὐκ ἂν γεγόνει κάκωσιν τοῦ περιέχοντος πεπονϑύτος ; 

᾿ Α ᾿, ϑν ὃ Ἁ ’ , 3 ’ 

38 τὴν Εφεσον ἄξρι το μάν οὐ τος τεταρτοὸν αὐτῷ παᾶρᾶ- 

ο΄ δοξον ᾿Αχιλλέως ἦν ψυχὴ πρότερον μὲν ἐν χλαμύδι 
460 πεντάπηχυς. εἶτα δωδεκάπηχυς τὸ μέγεϑος παρὰ τῷ 

Ε ἰδίῳ αὐτοῦ μνήματι φαινομένη Θετταλούς τε καται- 
τιωμένη. ὅτι δὴ τὰ ἐναγίσματα αὐτῷ. ὡς ἔϑος ἦν, 8 

οὐκ ἐπετέλουν. μηνιῶσά τε εἰσέτι Τρωσὶ τῶν ἐς 
αὐτὸν πεπλημμελημένων καὶ προστάττουσα τῷ ̓ 4πολ- 

κὶ » 

οὐ γὰρ δὴ κατακλεισϑὲν μόνῳ ἂν ἐφήδρευσε τῷ περὶ 5: 

φι 

10 

15 

τ "5 
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λωνίῳ πέντε λόγους. οὗς ἂν αὐτός τε βούλοιτο καὶ 
αἱ Μοῖραι συγχωροῖεν, ἀνερέσϑαι. εἶϑ᾽ ὁ πάντα 
εἰδὼς καὶ τῶν μελλόντων πρόγνωσιν αὐχῶν ἔτι 
ἀγνοεῖ, εἰ τάφου τύχοι ᾿Δχιλλεὺς καὶ εἰ Μουσῶν 
ϑρῆνοι καὶ Νηρηΐίδων ἐπ᾽ αὐτῷ γεγόνασι, καὶ περὶ 
τούτων αὐτὸν ἀνερωτᾷ καὶ διαπυνϑάνεται, εἰ Πολυ- 
ξένη ἐπισφαγείη αὐτῷ καὶ εἰ Ἑλένη ἐς Τροίαν ἐλη- 
λύϑοι, ὡς δεμνά γε καὶ κατεπείγοντα εἰς τὸν φιλό- 
σοφον βίον τοῦ ἥρωος καὶ σπουδῆς ἄξια ἐρωτήματα. 

1ὸ ϑαυμάξει δ᾽ ἐπὶ τούτοις, εἰ τοσοῦτοι ἥρωες παρὰ 
τοῖς Ἕλλησιν ἑνὶ χρόνῳ γεγόνασι καὶ εἰ ἀφίκετο ἐς 
Τροίαν Παλαμήδης. τὸν δὴ ϑεῶν ὁρωμένων τε καὶ 
οὐχ ὁρωμένων ὁμιλητὴν τοιαῦτα ἀγνοεῖν, καὶ περὶ 
τοιούτων ἀνερωτᾶν, ποίας οὐχὶ γένοιτ᾽ ἂν αἰσχύνης ; 

1 εἰ μὴ ἄρα. ἐπειδὴ νεχροῖς ὁμιλῶν εἰσῆκται, ἐπὶ τὸ 
ψυχρότερον μεταποιεῖ τὰς πεύσεις ὁ συγγραφεῦς, 
ὡς ἂν ὑπεκλύσειε τὴν ὑπόνοιαν τοῦ πέρα τῶν προσ- 
ηκόντων αὐτὸν περιειργάσϑαι δοκεῖν. καὶ γὰρ δὴ 
καὶ ἀπολογούμενον αὐτὸν ὑπογράφει. ὅτι μὴ κατὰ 

90 νεκρομαντείαν ὁ τρόπος αὐτῷ τῆς φανείσης ὄψεως 
γένοιτο, ««οοὔτε γὰρ βόϑρον““ εἶπεν ᾿Οδυσσέως ὀρυ- 
ξάμενος. οὐδ᾽ ἀρνῶν αἵμασι ψυχαγωγήσας, ἐς διά- 
λεξιν τοῦ ᾿Ζχιλλέως ἦλθον. ἀλλ᾽ εὐξάμενος ὁπόσα 
τοῖς ἥρωσιν Ἰνδοί φασι δεῖν εὔξασϑαι.““ καὶ ταῦτα 

2. νῦν πρὸς τὸν ἑταῖρον ἀποσεμνύνεται ὁ μηδὲν μα- β 
ϑεῖν παρ᾽ Ἰνδῶν, μηδὲ ζηλῶσαι τὴν παρ᾽ αὐτοῖς σο- 
φίαν πρὸς τοῦ συγγραφέως μεμαρτυρημένος. τί δῆτα 39 

οὔν, ὦ οὗτος, εἰ μή τις ἦν κακοήϑης περιεργία, μηδὲ 
τὸν ἕνα σοι καὶ γνήσιον καὶ μόνον ἑταῖρον Ζάμιν 

80 κοινωνὸν ἐποιοῦ τῆς ϑαυμαστῆς ταύτης ὄψεώς τὲ 
τ καὶ ὁμιλίας; τί δ᾽ οὐχὶ καὶ δι᾿ ἡμέρας τοῦτο ποιεῖν 481 

ἐξῆν. ἀλλὰ τῶν νυκτῶν ἀωρὶ καὶ μόνον; τί δὲ καὶ 

οι 
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ἤλαυνον τὴν τοῦ ἥρωος ψυχὴν ἀλεκτρυόνων βοαί; 
»ἀπῆλϑε γὰρ“ φησι «ξὺν ἀστραπῇ μετρίᾳ. καὶ γὰρ 
δὴ καὶ ἀλεκτρυόνες ἤδη ὠδῆς ἥπτοντο.“ δαίμοσι 
μὲν οὖν πονηροῖς γένοιτ᾽ ἂν ἴσως ὁ τῆς ὥρας ἐπι- 

τήδειος εἰς περιέργους ὁμιλίας καιρός, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
ἡρωίδι ψυχῇ. ἣν τῆς παχείας τοῦ σώματος ἐλευϑε- 
ρωϑεῖσαν ὕλης ἀγαϑὴν καὶ πανάρετον εἶναι χρεών. 
ὅ γε μὴν εἰσηγμένος ἐνταῦϑα δαίμων βάσκανος καὶ 
φϑονερὸς τὸν τρύπον ὀργίλος τὲ καὶ ταπεινὸς τὴν 
διάϑεσιν ὑποτετύπωται. ἢ οὐχὶ τοιοῦτος ὁ τὸν ᾽άν- 
τισϑένην μειράκιόν τι σπουδαῖον ὡς ἂν δὴ φιλοσόφῳ 
συνέπεσϑαι τῷ ᾿Δπολλωνίῳ πειρώμενον ἀπείργων ; 
προστάττει γὰρ τὸ μὴ ποιεῖσϑαι αὐτὸν συνέμπορον 
τῆς ἑαυτοῦ φιλοσοφίας ἐπιλέγων τὴν αἰτέαν᾽ .. Ποια- 
μέδης τὲ γάρ““ φησιν ἱκανῶς ἐστι καὶ τὸν Ἕκτορα 
ὑμνῶν οὐ παύεται.“ πῶς δὲ οὐκ ὀργίλος καὶ τα- 
πεινὸς ὁ Θετταλοῖς, ὅτι μὴ ϑύοιεν αὐτῷ. ϑυμούμε- 
νος καὶ Τρωσίν. ὅτι δὴ πρὸ μυρίων ὅσων ἐτῶν εἰς 
αὐτὸν διημαρτήκασι. μὴ καταλλασσόμενος καὶ ταῦτα 
ϑυουσι καὶ συνεχῶς σπενδομένοις. ἀλλὰ καὶ τὸν 
Παλαμήδους τάφον αὐτῷ ἀγάλματι φαύλως ἐρριμ- 
μένῳ ἀναλαβεῖν ἐγκελευόμενος ; τὸ μέντοι πέμπτον 
καὶ ἕκτον ϑαῦμα οὐ πολλῆς (ἂν) δέοιτο τοῦ λόγου 
διατριβῆς εἰς ἔνδειξιν τῆς τοῦ γράφοντος εὐχερείας" 
δαίμονας γὰρ ἀπελαύνει ἄλλῳ ἄλλον. ἧ φασι, δαί- 
μονι, τὸν μὲν γὰρ ἐξ ἀκολάστου μειρακίου. τὸν δὲ 
ἐπιπλάστως εἰς γυναικείαν μορφὴν σχηματιξόμενον, 
τουτονὶ δὲ τὸν δαίμονα ἔμπουσαν καὶ λάμιαν αὐτοῖς 

ὀνόμασιν ὁ σοφώτατος ἀποκαλεῖ. τό γε μὴν ἐπὶ τῆς 
« , , Χ - ΄ “ ᾿ Ἁ 
Ῥωμαίων ποόλεῶς μετὰ ταῦτα πκόριον. ὁ τι δὴ μετὰ 
ϑέ 3. ἡ ὃ ’ ᾿ "᾿ 2 ἰ ἄνατον ἐπὶ δευτέραν ξωὴν ἤγαγεν. ἀπιστότατον 

9 » » 7 

καὶ αὐτῷ δόξαν τῷ Φιλοστράτῳ παραιτητέον. ἔν 
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δισταγμῷ μέντοι. ἀμφιβάλλει. μὴ ἄρα σπινϑήρ τις 
ψυχῆς ἐνυπάρχων τῇ παιδὶ τοὺς ϑεραπεύοντας ἐλε- 
λήϑει. λέγεσθαι γάρ φησιν, ..ὡὧς ψακάξοι μὲν ὁ 4ὅ3 
Ζεύς, ἡ δὲ ἀτμίζοι ἀπὸ τοῦ προσώπου.“ καὶ γὰρ δὴ 

85. εἰ ἀληϑῶς αὐτῷ τοιόνδε ἐπ᾽ αὐτῆς Ῥώμης ἐπέπρακτο, 
οὐκ ἂν ἐλελήϑει βασιλέα τε πρῶτον καὶ τοὺς μετ᾽ 
αὐτὸν ὑπάρχους ἅπαντας. μάλιστα δὲ τὸν φιλόσοφον 
Εὐφράτην ἐγχωριάξοντα κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ καὶ ἐπὶ 
τῆς Ῥώμης διατρίβοντα. ὃς δὴ εἰς ὕστερον τὴν κατ᾽ 

10 αὐτοῦ χατηγορίαν, ὡς δὴ κατὰ γόητος. ὑποβάλλειν 
ἱστόρηται. πάντως γὰρ ἂν καὶ τοῦτο, εἰ δὴ τοῦτο 
γεγονὸς ἦν, ταῖς ἄλλαις κατ᾽ αὐτοῦ διαβολαῖς πρὸς 
τοῦ κατηγόρου συγκατείλεκτο. καὶ τὰ μὲν ἐν μέρει 
καὶ χατ᾽ εἶδος αὐτῷ πεπραγμένα τοσαῦτα, μυρία δὲ 

16 χαὶ ἄλλα κατὰ πρόγνωσιν αὐτὸν λέγων προμαντεύ- 
᾿ς σασϑαί τε καὶ προειρηκέναι γράφει καὶ ὡς ᾿4ϑήνησι 

βουληϑέντα μυηϑῆναι τὰ ᾿Ελευσένια ὁ τῇδε εἶρξεν 
ἱερεὺς μὴ ἄν ποτε φήσας μυήσεσϑαι γόητα, μηδὲ τὰ 
᾿Ελευσίνια ἀνοῖξαι ἀνθρώπῳ μὴ καϑαρῶ τὰ δαιμό- 

ϑονια. ἀλλὰ καὶ τῷ ἀσελγῶς ἀγεέροντι κατὰ τὴν Ῥώ- 
μὴν καὶ τὰς Νέρωνος μετὰ κιϑάρας ἐπὶ μισϑῷ διεξ- 
ἰόντι ὠδὰς μισϑὸν ἐπιδοῦναι τοῖς ἑταίροις τῆς σοφῆς 
ταύτης ἐπιτηδεύσεως ὁ φιλοσοφώτατος διὰ τὸν Νέ- 
ρῶνος φόβον προστάττει. 

3ὅ Ἔν τούτοις καὶ τοῦ τετάρτου περιγραφέντος ἐν 81 
τῷ πέμπτῳ τῆς περὶ αὐτοῦ γραφῆς εἰπών τινα περὶ 
προγνώσεως αὐτοῦ καὶ ἀποϑαυμάσας ὁ συγγραφεὺς 
ἐπιλέγει ταῦτα κατὰ λέξιν ..«ὅτι μὲν δὴ τὰ τοιαῦτα 
δαιμονίᾳ κινήσει προέλεγε καὶ ὅτι τοῖς γόητα ἡγου- 

80 μένοις τὸν ἄνδρα οὐχ ὑγιαίνει ὁ λόγος. δηλοῖ μὲν 
καὶ τὰ εἰρημένα, σκεψώμεϑα δὲ κἀκεῖνα οἵ γόητες, 
ἡγοῦμαι δὲ αὐτοὺς ἐγὼ κακοδαιμονεστάτους ἀνθρώ- 
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πων, οἷ μὲν ἐς βασάνους εἰδώλων χωροῦντες, οἵ δ᾽ 
ἐς ϑυσίας βαρβάρους, οἷ δὲ ἐς τὸ ἐπᾷσαί τι ἢ ἀλεῖψαι 
μεταποιεῖν φασι τὰ εἱμαρμένα. ὁ δὲ εἵπετο μὲν τοῖς 

-»- ς ΄ " , 

ἐκ Μοιρῶν καὶ προέλεγεν, ὡς ἀνάγκη ἔσεσϑαι αὐτά, 
᾿ ᾿ 2 ΄ 3 Δ Α ΩΣ δ Α΄ ὐΔῇ 

προέλεγε δὲ οὐ γοητεύων, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν οἵ ϑεοὶ ἽΠΡ. 
ὅϑ νον. ἰδών δὲ παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς τρίποδας καὶ 

τοὺς εὐ δους καὶ ὅσα αὐτόματα ἐσφοιτᾶν εἶπον. 
οὔϑ᾽ ὅπως σοφίξζοιντο αὐτὰ ἤρετο. οὔτε ἐδεήϑη μα- 
ϑεῖν, ἀλλ᾽ ἐπήνει μέν. ξηλοῦν δὲ οὐκ ἠξίου.“ ταῦτα 
δὲ λέγων δῆλός ἐστι τοὺς περιβοήτους Ἰνδῶν φιλο- 
σόφους γόητας ἀποφαίνων. περὶ γάρ τοι γοήτων 
ποιούμενος τὸν λόγον μνημονεύει καὶ τούτων σοφέ- 
ξεσϑαι δὴ τὰ παράδοξα λέγων αὐτοὺς καὶ τόν, περὶ 
οὗ ὁ λόγος, τῆς τοιασδὶ αὐτῶν σοφιστείας ὡς ἂν μὴ 
ἀστείας ἀλλότριον ὑποτιϑέμενος. οὐκοῦν εἰ φαί- 
νοίτο τούτους ϑεοὺς ἀποκαλῶν καὶ διδασκάλους ἐπι- 
γραφόμενος αὐτοὺς ὁ ᾿Δπολλώνιος, ὥρα ταῖς κατὰ 
τῶν διδασκάλων καὶ αὐτὸν ὑπάγειν διαβολαῖς. εἰσ- 
ἥκται δὴ οὖν παρ᾽ οἷς φησι γυμνοῖς 4ἰγυπτίων, ῥή- 

3 Ξ - ΄ Ξ Γ 

μασιν αὐτοῖς ταῦτα φάσκων᾽ ..οὐκ ἀπεικός τε πα-: 
ϑεῖν μοι δοκῶ φιλοσοφίας ἡττηϑεὶς εὖ κεκοσμημένης. 
ἣν ἐς τὸ πρόσφορον ᾿Ινδοὶ στείλαντες ἐφ᾽ ὑψηλῆς τε 
καὶ ϑείας μηχανῆς ἐκκυκλοῦσιν. ὡς δὴ ἐν δίκῃ μὲν 
ἠγάσϑην. ἐν δίκῃ δὲ Ἰγοῦμαι σοφοῦς τε καὶ μακα- 
φίους, ὥρα μανϑάν εἰν.“ καὶ μετὰ βραχέα φησίν᾽ 
»»οὗτοι μὲν γὰρ ϑεοί τέ εἰσι καὶ κεκόσμηνται κατὰ 
τὴν Πυϑίαν.“ καὶ ΖΔομετιανῷ δὲ εἰσῆκται λέγων 

»»καὶ τίς πρὸς Ἰάρχαν σοι πόλεμος ἢ πρὸς Φραώτην 
τοὺς Ἰνδούς; οὗς ἐγὼ μόνους ἀνθρώπων ϑεούς τε 

» 9 » ΄ ς ν 

ἡγοῦμαι καὶ ἀξίους τῆς ἐπωνυμίας ταύτης ;“΄ καὶ: μ 
ἐν ἄλλοις δὲ ὁμοίως ϑεούς τε καὶ διδασκάλους τάν- 
δρὸς ἐπιγράψας ὁ λόγος τοὺς δεδηλωμένους δακτυ- 
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λίους τε παρ᾽ αὐτῶν εἰληφέναι ὁμολογήσας αὐτὸν 

ἐπιλέλησται νῦν καὶ συνδιαβάλλων τοῖς διδασκάλοις 
τὸν μαϑητὴν οὐκ ἐπαίει. ὑποβὰς δ᾽ ἐν τῇ γφαφῇ 82 
αὐλητὴν ὑποτίϑεται καὶ τὸν ᾿Δ4πολλώνιον ὥσπερ τινὸς 

οὔσης μεγίστης καὶ σοφωτάτης ἐπιστήμης τρόπους 454 

αὐλήσεως μάλα σπουδαίως μακροῖς τοῖς διεξηγήμα- 
σιν εἴροντα διεξέρχεται. καὶ αὐτοχράτορα Οὐεσπα- 
σιανὸν οἷα δὴ ϑεῷ προσεύξασϑαι αὐτῷ ἱστορεῖ. καὶ 
τὸν μὲν ὡς εὐχῇ εἰρηκέναι τὸν Οὐεσπασιανόν᾽ 
ποίησόν μὲ βασιλέα.“ τὸν δὲ ἀποκρίνασθαι" ..ἐποί- 
ησα.““ καὶ τίς οὐκ ἂν μισήσειεν εὐλόγως τῆς ἀλα- 
ξονείας τὴν φωνὴν μανίας τὸ μηϑὲν ἀποδέουσαν, 
ὅτε γε ἤδη αὐτὸς ϑεὸς καὶ βασιλέων ποιητὴς εἶναι 
φρυάττεται ὁ τῆς 4ἰγυπτίας κυβερνήτης νεώς ; τοῦτο 

γὰρ αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ ̓ Ζ“πολλώνιος γεγονέναι τὴν ψυ- 
χὴν ἐν ταῖς πρὸς τὸν ᾿Ινδὸν ὁμιλίαις μικρῷ πρόσϑεν 

ἡμῖν δεδήλωχε. τῷ δ᾽ αὐτῷ βασιλεῖ, οὗς ἂν αὐτὸς 
δοκιμάξοι τῶν φιλοσόφων συμβούλους τῶν πρακτέων, 
γνωρίσαι αὐτῷ ἀξιοῦντι κατὰ λέξιν φησίν" ..ἀγαϑοὶ 
δὲ τούτων σύμβουλοι καὶ οἵδε οἵ ἄνδρες, τὸν Ζίωνα 
δείξας Ἀοὴ τὸν Εὐφράτην μήπω αὐτῷ ἐς διαφορὰν 
ἥκοντα." καὶ αὖϑις. ..ὦ βασιλεῦ, εἶπεν. Εὐφράτης 

χαὶ Ζίων πάλαι σοι γνώριμοι. ὄντες πρὸς ϑύραις 
εἰσὶν οὐκ ἀφρόντιδες τῶν σῶν. κάλει δὴ κἀκείνους 
9 Ἁ ΄ Ἁ Ἁ Ἁ , (ςς Ἁ ἕν 

ὅ ὃς χοίνον λογον. σοφὼ γὰρ τῶ ἄνδρε. πρὸς ἃ 

Οὐεσπασιανὸς ..«ἀκλείτους““ ἔφη .«ϑύρας παρέχω σο- 
φοῖς ἀνδράσιν.“ εὐγε τῆς προγνώσεως τοῦ ἥρωος" 
Εὐφράτης νῦν ἀγαϑός τε καὶ σοφός, ἐπεὶ μὴ ἐς δια- 
φοράν πῶ αὐτῷ ἐληλύϑει, εἰ δ᾽ ἔλϑοι -- ὅσον οὔπω 
δὲ τοῦτ᾽ ἔσται --- ὅρα οἷα περὶ αὐτοῦ ὁ αὐτὸς πρὸς 
“ΖΙομετιανὸν γράφει᾽ .«καὶ μὴν ὁπόσα γίγνεται φιλο- 

΄ 3 Π ’ ᾿ Ν » 

σοφῷ αἀνδοὶ κολακευοντι τοὺς δυνατοὺς δηλοῖ τὰ 
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Ἀπτέσες ᾿ ἌΡΔΕΙ ΤῊΣ 
Εὐυφρατου τουτῷ γαρ ἑντεῦϑεν. τί λέγω χρήματα: 

πηγαὶ μὲν οὖν εἰσι πλούτου. κἀπὶ τῶν τραπεξῶν ἤδη 
διαλέγεται κάπηλος ὑποκάπηλος τελώνης ὀβολοστά- 
της πάντα γιγνόμενος τὰ πωλούμενά τὲ καὶ πω- 
λοῦντα, ἐντετύπωται δὲ ἀεὶ ταῖς τῶν δυνατῶν ϑύ- 

κι ὡ , ᾿ 

ραις καὶ πφοσέστηκεν αὐταῖς πλείω καιρὸν ἢ οἵ 
ϑυρωροί, ἀπελήφϑη͵ δὲ χαὶ ὑπὸ τῶν ϑυρωρῶν πολ- 

4δδ λάκις. ὥσπερ τῶν κυνῶν οἱ λέχνοι, δραχμὴν δὲ 

τὰς μοί: 

οὐδὲ φιλοσόφῳ ἀνδρέ ποτε προέμενος ἐπιτειχίζει νῦν 
τὸν ἑαυτοῦ πλοῦτον ἕτέροις τὸν Αἰγύπτιον τουτονὶ 

βόσκων χρήμασι καὶ ὀξύνων ἐπ᾿ ἐμὲ γλῶτταν ἀξίαν 
ἐχτετμῆσϑαι. Εὐφράτην μὲν δὴ καταλείπω σοί. σὺ 
γάρ, ἢν μὴ κόλακας ἐπαινῇς. εὑρήσεις τὸν ἄνϑρω- 
πον κακίω ἢ ἑρμηνεύω." ὁ δὴ πρὸς τὸν πατέρα τὸν 
Οὐεσπασιανὸν σοφὸν καὶ ἀγαϑὸν τὸν Εὐφράτην 
μαρτυρόμενος. πρὸς δὲ τὸν υἱὸν ταῦτα περὶ αὐτοῦ 
διεξιὼν δῆλος ἂν εἴη τὸν αὐτὸν ἐπαινῶν τε καὶ ψέ- 
γων. ἀρ᾽ οὖν ὁ τὴν τῶν μελλόντων προειληφὼς 
γνῶσιν ἠγνόει, ὃς ἦν τε καὶ ἔσται τὸν τρόπον ὁ Εὐ- 
φράτης ; καὶ γὰρ οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ 
αὐτοῦ Οὐεσπασιανοῦ διαβάλλειν αὐτὸν ὡς δὴ τὸ 
ἦϑος μοχϑηρότατον βούλεται. πῶς δὴ οὖν τὸν τοι- 
ὄνδε συνίστη βασιλεῖ. ὡς καὶ ἀκλείτους αὐτῷ διὰ 
τὰς παρ᾽ αὐτοῦ συστάσεις τῶν βασιλείων ἀναπεπε- 
τάσϑαι τὰς πύλας : ἀλλὰ γὰρ καὶ τυφλῷ, φασί, δη- 

λον. ὡς ἄρα πρόγνωσιν μὲν συκοφαντεῖται πρὸς τοῦ 
συγγραφέως ὁ ἄνϑρωπος. εἴη δ᾽ ἂν ἄλλως γενναῖος. 

πάλαι μὲν πρὸ πείρας ἀφϑόνως ἑταίροις, ἀτὰρ καὶ 
τῷ Εὐφράτῃ τῆς εἰς τὰ πον παρόδου ΞΟΟΣ ΟΡ ΌΝ, 

ὕστερον δὲ τῆς διαφορᾶς ἕνεκα τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ 
λέγων. οὔπω μοι διαβάλλειν ὃ λόγος βούλεται τὸν 

ἄνδρα. ὡς ἂν τὸν Εὐφράτην συκοφαντοῦντα φιλο- 
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σόφων γενόμενον τῶν καϑ' ἑαυτὸν ἐπιδοξότατον. 
ὡς καὶ ἐς δεῦρ᾽. οἷς μέτεστι φιλοσοφίας. ἄδεσϑαι, 
ὃ χαὶ μέγιστον λάβοι ἄν τις. εἰ βούλοιτο, παράδειγμα 

[τῆς] κατὰ τοῦ ᾿ἀπολλωνίου διαβολῆς. εἰ γὰρ οὖν ὁ 
Εὐφράτης παρ᾽ αὐτοῖς πάσῃ φιλοσοφία διαπρέψαι 
ὁμολογηϑείη., ὥρα μισοπονηρίαν μὲν ἐκείνου κατη- 466. 
γορεῖν ἐπεξιόντος τοῖς ἀτόπως ὑπὸ τοῦδε δρωμένοις, 
τουτονὶ δὲ πρὸς ἐκείνου κατηγορούμενον φαύλην 
περιβάλλεσϑαι δόξαν, ὅτι δὴ μὴ τὸν ἀρέσκοντα τῷ 
φιλοσόφῳ μετήει βίον. 

Πάλιν ἐν τῷ ἕχτῳ παραδοξολογῶν ὁ μυϑολόγος 
ἄγει μὲν αὐτὸν ἅμα τοῖς ἑταίροις καμήλῳ ὀχούμενον 
ἐφ᾽ οὔς φησιν 4ἰγυπτίων γυμνοὺς φιλοσόφους, ἔνϑα 
δὴ προστάξαντος τοῦ γυμνοῦ πτελέα, φησί, τὸ δέν-- 
ὅρον προσαγορεύει τὸν ᾿Δπολλώνιον ἐνάρϑρῳ καὶ 
ϑήλει τῇ φωνῇ. καὶ τούτοις γε ἡμᾶς ὁ Φιλαλήϑης 
πιστεύειν ἀξιοῖ. εἶτα Πυγμαίους ἄνδρας ὑπὲρ τὴν 
τούτων ἵστορεῖ χώραν καὶ ᾿Ανϑρωποφάγους καὶ Σκι- 
ἄποδας σάτυρόν τε πρὸς τοῦ ᾿4πολλωνίου μεϑυσκό- 

μενον. ἐξ ἐχείνων δ᾽ αὖϑις ἐπάνεισιν ἐπὶ τὴν Ἑλ- 
λάδα, ὁμιλίαι τε πάλιν αὐτῷ καὶ προγνώσεις ἄνα- 
κοινοῦνται πρὸς Τίτον, καὶ δηχϑέντα ἔφηβον ὑπὸ 
λυττῶντος κυνός, ὃν δὴ καὶ ἐμαντεύσατο. ὃς τις εἴη 

τὴν ψυχήν. ὅτι ὁ τῆς Δ4ἰγύπτου ποτὲ βασιλεὺς "Ζμα- 
σις. τῆς συμφορᾶς ἀπαλλάττει, μέχρι καὶ τοῦ κυνὸς 
ἐπιτείνας τὸ φιλάνϑρωπον. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ πρὸ 
τῆς κατηγορίας αὐτῷ πεπραγμένα, ἐπιστῆσαι δ᾽ 
ἄξιον δι᾿ ὅλης τῆς πραγματείας, ὡς ὅτι κἂν ἀλη- 
ϑεύειν δοϑῇ τῷ συγγραφεῖ τὰ παράδοξα. συνεργείᾳ 

ϑῦ 

δαίμονος ἕκαστον αὐτῷ διαπεπρᾶχϑαι τούτων σαφῶς 
δείκνυται. τό τε γὰρ τοῦ λοιμοῦ προαισϑέσθϑαι ἴσως 
μὲν οὐδὲ περίεργον ἂν δόξειεν, εἰ [καϑὼς αὐτὸς] 

ϑ 
᾿ 
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ἀπὸ λεπτοτάτης καὶ καϑαρᾶς διαίτης κατείληπτο. 
ὡς αὐτὸς ἔφησεν. ἴσως δὲ καὶ αὐτὸ ἐξ ὁμιλίας δαί- 
μονος αὐτῷ προμεμήνυτο. καὶ γὰρ δὴ καὶ τὰ λοιπά, 
ὅσα κατὰ πρόγνωσιν διειληφῶς τε καὶ προειρηκὼς 
εἰσῆκται. εἰ καὶ μυρίοις ἐλέγχοις ἐξ αὐτῆς πάρεστι 
τῆς τοῦ Φιλοστράτου γραφῆς εὐϑύνειν, ὅμως ἵνα 
συγχωρηϑείη καὶ τοῦτ᾽ εἶναι ἀληϑές, κατὰ περίεργον 
μηχανὴν εἴποιμ᾽ ἂν πρὸς δαίμονος αὐτῷ παρέδρου 
τινὰ τῶν μελλόντων. οὐδὲ γὰρ πάντα. κατειλῆφϑαι. 

᾿ τοῦτο δὲ παρίστησι σαφὲς τὸ μὴ δι᾿ ὅλου καὶ περὶ τὸ 
πάντων τὴν πρόγνωσιν αὐτὸν ἀποσώζξειν. ἀπορεῖν 

41 δὲ ἐν πλείστοις καὶ πυνθάνεσϑαι δι᾿ ἄγνοιαν. ὅπερ 
οὐκ ἄν. εἰ ϑείας ἀρετῆς μετῆν αὐτῷ. πεπόνϑει. καὶ 
αὐτὸ δὲ τὸ παῦσαι τὸν λοιμόν. ὁποῖον εἴληχε τὸ 
δρᾶμα, ὅτι φάσμα καὶ οὐδὲν τι πλέον ἦν. προδεδή- ιὉ 
λωται. ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχὴ ᾿4χιλλέως παρὰ τῷ αὐτοῦ 
μνήματι τί ἂν διατρίβοι τὰς ἐν μακάρων νήσοις, 
ὡς ἂν φήσειέ τις, ἀπολείπουσα διαγωγάς. εἰ μὴ καὶ 
τοῦτο δαίμονος ἣν ἐπιφανείας παρουσία; καὶ τοῦ 
ἀσελγοῦς δὲ μειρακίου σαφῶς ἔνοικον δαίμονα, καὶ 30 
πάλιν. ἣν ἔφησεν ἔμπουσάν τε καὶ λάμιαν ἐμπεπαρ- 
ῳνηκέναι τῷ “Μενίππῳ, «Βείξονι τάχ᾽ ἴσως ἐξελή- 
λακε δαίμονι, ὃ ὁμοίως τε αὖ καὶ τὸν τὰς φρένας παρα- 
τραπέντα νεανίαν ὑπὸ τοῦ λυττῶντος κυνὸς αὐτόν 
τε τὸν δαιμονῶντα κύνα τῇ αὐτῇ μετήλλαξε μεϑόδῳ. 
ὅρα δὴ οὖν, ὡς ἔφην, τὴν πᾶσαν αὐτῷ παραδοξο- 
ποιίαν. ὡς διὰ δαιμονικῆς ἀπετελεῖτο ὑπουργίας. 
τὸ γὰρ τῆς ἀναβιωσάσης κόρης, εἴγ᾽ ἔμπνους ὑπῆρχε 
σπινθῆρα ψυχῆς κατὰ τὸν συγγραφέα καὶ ἰκμάδα 
ἐπὶ τοῦ προσώπου φέρουσα. περιαιρετέον τῆς ϑαυ- 80 
ματοποιίας, οὐ γὰρ ἄν, ὡς καὶ πρόσϑεν ἔφην, σιωπῇ 
τὸ τηλικοῦτο παρεδόϑη ἐπ᾽ αὐτῆς Ῥώμης βασιλέως 
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ἐπιπαρόντος γεγενημένον. μυρία μὲν οὖν καὶ ἄλλα 
πάρεστιν ἐκ τῶν αὐτῶν ἀναλέξασϑαι συγγραμμάτων 
τό τε ἐν αὐτοῖς εὐέλεγκτον καὶ ἀσύστατον μυϑῶδές 
τε καὶ τερατῶδες ἀπευϑύνειν. ὅμως. ἐπεί γε οὐδὲ 
πολλῆς τὰ κατὰ τὸν ἄνδρα δεῖται σπουδαιολογίας, 
οὐχ ὅτι γε ἐν ϑείοις καὶ παραδόξοις καὶ ϑαυμα- 
σίοις. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν φιλοσόφοις παρά τισι τῶν νῦν 
μνήμης ὑπαρχούσης αὐτοῦ τοῖς εἰρημένοις ἀρκε- 
σϑέντες μετίωμεν καὶ ἐπὶ τὸ ἕβδομον περὶ αὐτοῦ 

σύγγραμμα. 
Κατηγορεῖται δῆτα γοητείαν ὁ ἀνήρ. εἶτα Ζ1η- 

μητρίῳ φιλοσόφῳ ἀποτρέποντι αὐτὸν τῆς ἐπὶ τὴν 
Ῥώμην παρύδου μὴ πειϑόμενος ἐπαχϑῆ τινὰ καὶ 

80 

91 

β 
φορτικὰ περὶ ἑαυτοῦ ὧδέ πὼς λέγει" ..ἐγὼ δὲ γι- 468. 
γνώσκω μὲν πλεῖστα ἀνθρώπων. ἅτε εἰδὼς πάντα, 
οἶδα δὲ ὧν οἶδα τὰ μὲν σπουδαίοις, τὰ δὲ σοφοῖς. 
τὰ δὲ ἐμαυτῷ. τὰ δὲ ϑεοῖς.““ καὶ δὴ ὁ ἐν τούτοις 
πάντ᾽ εἰδέναι μεγαλαυχούμενος προϊὼν ἄγνοιάν τι- 
νῶν πρὸς τοῦ λόγου κατηγορεῖται. εἶτα Ζάμις αὐτῷ 
μεταπλάττεται διὰ ϑανάτου φόβον τὸν φιλόσοφον 
ἐπικρυπτόμενος. ἄκουε δ᾽ οὖν τοῦ συγγραφέως. ἃ 
περὶ αὐτοῦ φησιν ἀπολογούμενος᾽ ..αἰτία μὲν ἥδε 
τοῦ μεταβαλεῖν τὸν Ζάμιν τὸ τῶν Πυϑαγορείων 
σχῆμα.“ οὐ γὰρ κακίᾳ γε αὐτὸ μεϑεῖναί φησιν, 
οὐδὲ μεταγνούς, τέχνην δὲ ἐπαινέσας, ἣν ὑπῆλϑεν 
ἐς τὸ συμφέρον τοῦ καιροῦ.“ ἐπὶ τούτοις ὁ Φιλό- 
στρατος τέσσαρας αἰτίας τὰς δὴ εὐχερεῖς αὐτῷ πρὸς 
ἀπολογίαν νομισϑείσας ἐκτίϑησιν ἀπὸ πλείστων καὶ 
ἄλλων αὐτὰς ὁμολογῶν ἀνειλέχϑαι, ὧν ἡ μέν τις 
ἦν. τί δῆτα μαϑὼν οὐ τὴν αὐτὴν ἅπασιν ἔχοι στο- 
λήν. ἡ δέ, τοῦ χάριν οἱ ἄνϑρωποι ϑεὸν αὐτὸν νε- 
νομέκασι, τρίτην, πόϑεν προείποι Ἐφεσίοις τὸν λοι-- 

38 
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ΩΝ 4. ἃ , , , Ὁ ΓΟ ᾿ 2 , 
μόν, ἐπὶ ταύταις, τίνι βαδίσας εἰς ἄγρον ἀνατέμοι 
τὸν παῖδα τὸν ᾿Δρκάδα. πρὸς ταῦτας δέ φησι καὶ 

3 

τὴν ἀπολογίαν αὐτὸν γεγραφέναι. πρότερον δ᾽ στο- 
ρεῖ δεσμοῖς αὐτὸν παραδοϑῆναι καί τι ϑαυμαστὸν 
ἐνταῦϑα κατεργάσασθαι" τῷ γάρ τοι Ζάμιδι μάλα 

-» κ »"» - 

λυπηρῶς, ὡς ἂν ἐπὶ συμφορᾷ τοῦ διδασκάλου. δια- 
ἃ τιν ΕΣ ’ - -» 

κειμένῳ αὐτόματον ἐπιδεῖξαι λελυμένον τοῦ δεσμοῦ 
τὸ σκέλος. εἶτα πάλιν ἀναλαβόντ᾽ αὐτὸν τῆς λύπης 
ἐνθεῖναι εἰς τὸ πρότερον σχῆμα τὸν πόδα. μετὰ 
τοῦτο κρινόμενον αὐτὸν ἐπὶ βασιλέως Ζ]ομετιανοῦ 
γράφει [εἶτα] δὴ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολυϑῆναι καὶ 

π᾿ Ξ.} 
μετὰ τὴν τῶν ἐγκλημάτων λύσιν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 
᾿ ΄ -ι ἢ -» ΄ 3.Ἐ)ΡῈ ᾿ 
ἀκαίρως, μοι δοκεῖν. ἕν τῷ δικαστηρίῳ αὐτὰ δὴη 

-» » , ΄ Ἁ ΄ὔ 
ταῦτα ἀναφωνῆσαι ..δός. εἰ βούλει, καμοὶ τόπον. εἰ 

Ἁ ’ ᾿ ’ ΄ Ἁ -" Ἁ Ἁ 

δὲ μή, πέμπε τὸν ληψόμενόν μου τὸ σῶμα, τὴν γαρ 15 
᾿ 47 - Η 3. Ἢ . - 2 

ψυχὴν ἀδυνατον. μᾶλλον δὲ οὐὃ ἂν τὸ σῶμα τού- 

μὸν λάβοις" 
2 ΄ ΄ πρπξ ἘΠῚ "» ΄ ΄ » ςἕ 

οὐ γάρ μὲ χτενέεις. ἐπεὶ οὗτοι μόρσιμος εἶμι, 
Α δ᾽ αι ΄, - , πΡ 3 δ᾿ ὅ9 καὶ δὴ ἐπὶ τούτῳ τῷ περιβοήτῳ ῥήματι ἀφανισθῆναι 

»" Ὶ ΄ ΄ , Ἁ τοῦ δικαστηρίου φησὶν αὐτόν. καὶ ἐν τούτοις τὸ περὶ 30 
3 -" -" 

αὐτοῦ καταστρέφει δρᾶμα. 
ς " 5 ᾿ ἣν ἢ » κ ι 

9 : Ο μὲν οὖν συγγραφεὺς ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ δεσμω- 
κ ΄ ς " ς Ν 

τήριον ϑαύματος κατὰ φαντασίαν, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ 
τοῦ παρέδρου δαίμονος τῷ Ζάμιδι ἑωραμένου ἐπι- 

’ ’ »" 9 - 

φέρει λέγων ..τότε πρῶτον ὁ Ζ“άμις φησὶν ἀκριβῶς 535 
Ἔ - 3 ΕΣ 

ξυνεῖναι τῆς ᾿Ζπολλωνίου φύσεως. ὅτι ϑεία τὲ εἴη 

καὶ κρείττων ἀνθρώπου. μὴ γὰρ ϑύσαντά τι. πῶς 
Ἁ κ᾿ 

γὰρ ἂν ἐν δεσμωτηρίῳ ; μηδὲ εὐξάμενον, μηδὲ εἰπόντα 
τι καταγελάσαι τοῦ δεσμοῦ καὶ ἐναρμόσαντα αὐτῷ 

᾿ » τὸ σχέλος τὰ τοῦ δεδεμένου πράττειν.“ ἐγὼ δὲ 30 
" ᾿Ξ Ἃ - -" »" 

οὐποτ ἂν καταγνοίην βραδυτῆτα τοῦ φοιτητοῦ, εἶ 
κ ’ Ἁ - , 

᾿ τὸν πᾶντα βίον συνὼν αὐτῷ καὶ διά τινῶν περιέργων 
ῬΒΙ]οξίσαϊαβ εᾶ. ΚδΥΞΟσ. 20 

ϑι 

" 0 
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ὁρῶν αὐτὸν ἀποτελοῦντα τὰ παράδοξα οὐδέν τι δια- 
φέρειν αὐτὸν ἡγεῖτο τῆς ϑνητῆς φύσεως. ἀλλ᾽ ἔτι 
καὶ νῦν μετὰ τοσαύτην ϑαυματουργέαν τὰ κατ᾽ αὐὖ- 
τὸν ἀγνοεῖ, εἰκότως δ᾽ ἀγωνιᾷ καὶ δέδιε ὡς ὑπὲρ 

δ ἀνθρώπου. μή τι πάϑοι παρὰ προαίρεσιν. εἰ δὲ δὴ 
πρῶτον ἄρτι μετὰ τὴν τοσαύτην διατριβήν, ὅτι δὴ 
ϑεῖος εἴη καὶ κρείττονος ἀνθρώπου φύσεως, συνίησι, 
τὴν τούτου συνιδεῖν ἄξιον αἰτίαν, ἣν αὐτὸς ὃ συγ- 
γραφεὺς δηλοῖ λέγων «μὴ γὰρ ϑύσαντά τι, μηδὲ 

10 ἐπευξάμενον., μηδέ τι τῶν ἀπορρήτων εἰρηκότα“ τὸ 
παράδοξον ἰδεῖν αὐτὸν πεποιηκότα. οὐκοῦν τὰ πρό- 
τερον διὰ περιέργου μηχανῆς ἐτελεῖτο τῷ ἀνδρί, 
διὸ μηδὲ καταπλήττεσϑαι αὐτά, ἢ μηδὲ ϑαυμάζξειν 
τὸν Ζάμιν. εἰκότως δὲ νῦν τοῦτο πρῶτον πέπον- 

ιδ εν, ὡς ξένου τινὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ παρὰ τὰ συνήϑη 
διαπεπραγμένου. πρὸς τὸ δειχϑὲν δὲ τοὺ δεσμοῦ 
φάσμα καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου ἀναχώρησιν 
τὰς πρὸς “ομετιανὸν αὐτοῦ τοῦ ᾿Δπολλωνίου φω- 
νὰς παραϑείμην ἄν" δεσμοῖς γάρ τοι αὐτὸν παρα- 

30 δοϑῆναι προστάξαντος βασιλέως πάνυ γε ἀκολού- 
ϑῶς ὁ ᾿Δπολλώνιος συνελογίσατο ὧδί πῶς .»8 
μὲν γόητά με ἡγῇ; πῶς δήσεις ; εἰ δὲ δήσεις. πῶς 
γόητα εἶναι φήσεις ;““ ἀντικρούσει γοῦν αὐτῷ τις 
ὡδί πὼς ἐκ τούτων ὁρμώμενος᾽ εἰ μὲν οὐ γόης, 

25 πῶς λέλυταί σου τὸ σκέλος; εἰ δὲ λέλυται, πῶς οὐ 

γόης ; καὶ εἰ τῷ ὑπομεῖναι τὸν δεσμὸν οὐ γόης, τῷ 
μὴ ὑπομεῖναι καὶ κατ᾽ αὐτὸν ὡμολόγηται γόης. 
καὶ αὖ πάλιν, εἰ ὑπομείνας τὸ δικαστήριον οὐ γόης, 460 
τῷ δὲ διαδρᾶναι τοῦτο καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν βασι- 

80 λέα, λέγω καὶ τοὺς ἐν κύκλῳ δορυφόρους, σαφῶς 
ἀναπέφανται γόης. ὃ δή μοι δοκῶ, συνῃσϑημένος 
ὁ λόγος ϑεραπεύει τὸ γεγονὸς ὡς δὴ ἄνευ ϑυσιῶν 
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καὶ ἐπῳδῶν ἀρρήτῳ τινὶ καὶ ὑπὲρ ἄνϑρωπον δυ- 
νάμει τοῦ παραδόξου πεφηνότος. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἐς 
μακρὰν αὖϑις ὁ τῆς φύσεως παραστήσεται ἔλεγχος" 
αὐτίκα γάρ τινος ἐπιστάντος αὐτῷ καὶ φήσαντος 
»ἀφίησί σε. ὦ ᾿Απολλώνιε, τουτωνὶ τῶν δεσμῶν 5 
ὁ βασιλεὺς καὶ ἐλευϑέριον δεσμωτήριον συγχωρεῖ 
οὐκεῖν““ ὁ κρείττων ἢ ἄνϑρωπος καὶ τῶν μελλόντων 
προγνώστης 

κωφοῦ τε ξυνιεὶς καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούων 

ὑπὸ τῆς ἄγαν. ὡς εἰκός. περιχαρείας ἀποπεσὼν τῆς 10 

προγνώσεως πυνϑάνεται λέγων τίς οὖν ὃ μετα- 
σκευάσων μὲ ἐντεῦϑεν;:“ ὁ δὲ ..ἐγώ,.“ ἔφη ..καὶ 
[ (ς τ ᾿ ΄ 5 " ς ΄ ΄ 
ἕπου. εἶτα καὶ λόγον ἀπολογίας ὁ ϑειοτατος μαλὰ 
γε πεφροντισμένως συντάττει, ἀγνοῶν, ὅτι δῆτα 
εἰς μάτην αὐτῷ σπουδασϑήσεται ἡ γραφή. οἴξται 15 
μὲν γὰρ ἀκούσεσθαι αὐτοῦ ἀπολογουμένου βασιλέα, 
καὶ ὡς ἀκουσομένου γεὲ σφόδρα πιϑανῶς παρα- 
σκευάζεται τὴν ἀπολογίαν. ὁ δὲ ταύτην μὴ ἀναμεί- 
νας εἰς οὐ δέον αὐτοῦ τὴν σπουδὴν κατεστήσατο. 
ἄκουε δὴ οὖν καὶ περὶ τούτων. οἷά φησιν ὁ ἔλεγχος 30 
»ἐπεὶ δὲ καὶ λόγος αὐτῷ συνεγράφη τις ὡς πρὸς 
ὕδωρ τὴν ἀπολογίαν ἀφήσοντι, ξυνεῖλε δὲ αὐτὸν 
ὁ τύραννος ἐς ἃς εἴρηκα ἐρωτήσεις. ἀναγεγράφϑω 
καὶ ὁ λόγος.“ ὅρα δή, πῶς τοῦ μέλλοντος πορρω- 
τάτω τυγχάνων ὁ πάντα ϑειότατος μετὰ πλείστης 
ὅσης φροντέδος ὡς πρὸς ὕδωρ τὴν ἀπολογέαν ποι- 
ησόμενος ἐσπούδαζξεν. 

τῷ 

461 ᾿Δ4λλὰ γὰρ διεξιτητέον. καὶ τὴν εἰς μάτην αὐτῷ 
42 πεποιημένην ἀπολογίαν, ἅ, ὡς πολλὰ καὶ ἄλλα ἐν 

ταύτῃ, “ομετιανῷ προσφωνῶν ἀπαυϑαδίξεται λέ- 

γῶν, ὡς ἄρα Οὐεσπασιανὸς ..σὲ μὲν βασιλέα ἐποί- 

ηδεν, ὑπ᾽ ἐμοῦ δὲ ἐγένετο.“ βαβαὶ τῆς ἀλαξζον είας, 
96" 

ὡ 

θ 

Ὁ 
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ἣν οὔτι γε ὁ τυχών, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ φιλόσοφός τις 
ἀληϑῶς καὶ τὴν ἀνθρωπείαν ὑπεραίρων ἐγεγόνει 
φύσιν. ἐτερατεύσατο ἂν μὴ οὐχὶ δίκην ἀνοίας παρὰ 
τοῖς ἔμφροσιν ὑποσχών. εἶτα δὲ τῆς κατ᾽ αὐτὸν 

5 ὑποψίας ἑαυτὸν ἀπολυόμενος ταῦτα περὶ γοήτων 
[ὃ φησίν" ..ἀλλὰ τοὺς γόητας ψευδοσόφους φημί, 

γὰρ οὐκ ὄντα εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ τὰ ὄντα ἄπιστα 
εἶναι.“Ξ καταμάϑοι δ᾽ οὖν τις ἔκ τε τῆς ὅλης πραγμα- 
τείας καὶ τῶν ἐν μέρει δεδηλωμένων, πότερα ἐν 

10 ϑείοις καὶ φιλοσόφοις ἢ ἐν γόησιν αὐτὸν κατατα- 
κτέον, ἐπιστήσας οἷς τε αὐτὸς περὶ γοήτων καὶ ψευ - 
δοσόφων εἴρηκε καὶ οἷς δεδήλωκεν ἡ κατ᾽ αὐτὸν 
ἱστορία δρύες τε γὰρ καὶ πτελέαι ἐνάρϑρῳ καὶ ϑήλει 
φωνῇ λαλοῦσαι καὶ τρίποδες αὐτόματοι φοιτῶντες 

15 καὶ χάλκεοι ϑεράποντες διακονούμενοι πέϑοι τε ὄμ- 
βρων καὶ ἀνέμων καὶ σανδαράκινον ὕδωρ καὶ ὅσα 
ἄλλα τοιαῦτα εἰσῆκται. παρ᾽ οἷς ἡγεῖτο ϑεοῖς. οὗς 
καὶ οὐκ ὥκνει διδασκάλους ἐπιγράφεσϑαι., τίνος ἂν 
εἶεν παφαστατικὰ ἢ τῶν τὰ οὐκ ὄντα εἶναι καὶ τὰ 

90. ὄντα ἄπιστα εἶναι" παραδεικνύντων ; οὕς αὐτὸς 
γόητας ὀνομάξων ψευδοσόφους ὑπάρχειν ἀποφαίνε- 
ται. ἤτοι οὖν ἐπὶ τούτοις ὁ ϑεῖος καὶ ἐνάρετος καὶ 
ϑεοῖς κεχαρισμένος τὸ σοφίας - ἀναδησάμενος βρα- 
βεῖον αὐτοῦ Πυϑαγόρου καὶ τῶν, ὅσοι μετ᾽ ἐκεῖνον, 

36 ϑειότερος ἀληϑῶς καὶ μακρῷ εὐδαιμονέστερος ἂν 
κριϑείη, ἢ ἔμπαλιν ψευδοσοφίας ἁλοὺς κακοδαιμό- 
νῶν ἀποίσεται τὰ πρωτεῖα. 

Πάλιν δ᾽ ἐν τῇ γραφῇ περὶ Μοιρῶν ἰσχύος φι- 48 
λοσοφῆσαι αὐτὸν ἐν ᾿Ιωνίᾳ φησὶ διδάσκοντα οὕτως 

80 ἄτρεπτα εἶναι. ἃ κλώϑουσιν, ὡς εἰ καὶ βασιλείαν 
τῷ ψηφίσαιντο ἑτέρῳ ἤδη ὑπάρχουσαν, οὐδ᾽ ἂν ἀπο- 

΄ , πϑ ς Χ 2 , » ξ- 19 χτείνειέ τις τοῦτον, ὡς μὴ ἀφαιρεθείη ποτὲ ὑπ 
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Ε] - Ἁ , Α Ἥ 3 ΄ ᾽ Ἁ ς Α 

αὐτοῦ τὸ ἀρχειν. καὶ ἂν ἀναβιῴη ἀποϑανῶν ὑπὲρ 

τῶν δοξάντων ταῖς “Μοίραις. καὶ τούτοις ἐπιλέγει 

αὐταῖς συλλαβαῖς ὅτῳ πέπρωται γενέσϑαι τεκτο- 

402 νικῷ. οὗτος, κἂν ἀποκοπῇ τῶ χεῖρε, τεχτονικὸς 

ἔσται, καὶ ὅτῳ νίκην ἐν Ὀλυμπίᾳ δρόμου ἄρασϑαι, 
πῃ 3 "ς᾽ ΄ Χ ’ ς , 

οὗτος ἰδ ], οὐδ᾽ εἰ πηρωϑείη τὸ σκέλος, ἁμαρτήσεται 
τῆς νίκης. καὶ ὅτῳ ἔνευσαν ὲοῖραι τὸ ἐν τοξικῇ 

3 ς᾽ ψ ν » ᾿ » 5 

κράτος. οὗτος; οὐδ΄ εἰ ἀποβάλοι τὰς ὄψεις. ἐκπε- 

σεῖται τοῦ εὐσκόπου.“΄“ τούτοις τὸν ἄρχοντα κολα- 
΄ ες ᾿ , . ο -" , ΕΣ 

κευῶν ἐπιφέρει λέγων ,.τὰ δὲ τῶν βασιλέων ἔλεγον 
9 “ ς » -“- 

ἐς τοὺς ᾿ΖΦκρισίους δήπου ὁρῶν καὶ τοὺς Δαΐους 
2 ΄ ᾿ - κ ᾿" διΡ μ 
Ζστυάαγην τε τὸν ηδον καὶ πολλοὺς ἑτέρους εὖ 

τίϑεσϑαι τὰ τοιαῦτα δόξαντας. ὧν οἱ μὲν παῖδας. 
οἵ δὲ ἐγγόνους ἀποχτείνειν οἰηϑέντες ἀφῃρέϑησαν 
Ε " ᾽ 

ὑπ᾽ αὐτῶν τὸ βασιλεύειν ἀναφύντων ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐξ ἀφανοῦς ξὺν τῷ πεπρωμένῳ,, καὶ εἰ μὲν ἠγάπων 
κολακευτιχήν. εἶπον ἂν καὶ τάδε ἐντεϑυμῆσϑαι, ὅτε 
3 ΄ " πὸ ἐἡ ΄ , ᾿" ἐς 
ἀπείληψο μὲν ὑπὸ Βιτελλίου. κατεπίμπρατο δὲ ὁ 

ναὸς τοῦ Ζιὸς περὶ τὰς ὀφρῦς τοῦ ἄστεος. ὁ δ᾽ εὖ 
«- Ἵ 3 

κείσεσϑαι τὰ ἑαυτοῦ ἔφασκεν. εἰ μὴ διαφύγοις αὐ- 
τόν --- καίτοι μειράκιον ἱχανῶς ἦσϑα. καὶ οὔπω 

ξ 3 - Ε δ᾿ - ᾿ ς. 7 ο ε 
οὗτος -- ἀλλ ὁμῶς, ἐπεὶ Μοίραις ἐδόκει ἕτερα. ὁ 

4 2 Υ̓ μ-Ξ πὰ ΄ - 

μὲν ἀπώλετο αὐταῖς βουλαῖς, σὺ δὲ τὰ ἐκείνου νῦν 
ς Ὁ» -» ἔχεις. ἐπεὶ δὲ ἁρμονία κολακευτικῇ ἄχϑομαι, δοκεῖ 

΄ -" ’ 3 9 ΄ Ξ 

γάρ μοι τῶν ἐκρύϑμων τε καὶ οὐκ εὐφϑόγγων εἶναι, : 
“ ΄- ες ᾿ Α Α ς - » 

τετμησϑῶ μοι δε ἡ νευρὰ καὶ μηδὲν ἡγοῦ τῶν 
“«- ᾿] ὅν ΄, (ς Ἁ ’ Ἁ 6 " Ἁ 

σῶν ἐντεϑυμησθϑαί με." διὰ τουτῶν δὲ ομοῦ τὸν 
᾿» ΄ Π ΄ Α ’ - Ἢ 
ἄνδρα κόλακα καὶ ψεύστην καὶ πάντα μᾶλλον ἢ φι- 

΄ δι -" , 4 

λόσοφον ὁ ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας παρίστησι λόγος, τοσ- 
» Α ΄ Ἁ Ἁ - -" 

αὕτα γὰρ πρότερον εἰπῶν κατὰ τοῦ Δομετιανοῦ 
- Σ 

κολακεύει νῦν ὁ γεννάδας καὶ καϑυποκρίνεται ὡς 
3 3 -»" -" -" -" 

οὐδέν τι κατ᾽ αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ τῶν 

20 

τῷ ωι 

90 
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περὶ Μοιρῶν αὐτῷ καὶ ἀνάγκης ἐν Ἰωνίᾳ Ἀξκινη- 

μένων. ἀνάλαβε δῆτα τὴν ἱστορίαν .ὦ συγγράρεῦ, 

καὶ τῆς μέϑης διανήψας τὰ πρότερόν σοι γραφέντα 468 

λαμπρᾷ καὶ φιλαλήϑει δίελϑε τῇ φωνῇ, μηδὲν ὑπο- 
5 στειλάμενος, ὡς ἐν ᾿Εφέσῳ διατρίβων ͵,,ἀφέστη Ζ1ο- 
μετιανοῦ τοὺς ἄνδρας καὶ ὑπὲρ τῆς ἁπάντων ἐρ- 
ρώννυε σωτηρίας καὶ τὰς μὲν ἐπιστολιμαίους ὁμιλίας 
οὐκ ἀσφαλεῖς αὐτοῖς ᾧετο, τῶν δὲ ἑταίρων τοὺς 
σωφρονεστάτους ἄλλοτε ἄλλον ἀπολαμβάνων ..διά- 

10 χονον. ἔλεγε ο««ποιοῦμαί σε ἀπορρήτου λαμπροῦ, 
βαδίσαι δέ σε χρὴ ἐς Ῥώμην παρὰ τὸν δεῖνα καὶ 
τὸν δεῖνα καὶ διαλεχϑήναί οἵ, καὶ (ὡς) ..διελέγετο 
μὲν ὑπὲρ Μοιρῶν καὶ ἀνάγκης καὶ τὸν λόγον διήει., 
ὅτι μηδὲ οἵ τύραννοι τὰ Μοιρῶν οἷοι βιάζεσθαι." 

15 καὶ ὡς ..χαλκῆς εἰκόνος ἱδρυμένης ΖΙομετιανοῦ πρὸς 
τῷ Μέλητι ἐπιστρέψας ἐς αὐτὴν τοὺς παρόντας 

2 3 3: 
οοἀνόητε“" εἶπεν »γὃς πολὺ διαμαρτάνεις Μοιρῶν καὶ 

ΑΞ ταν Ἔ 5, ᾿ " 
ἀνάγκης᾽ ᾧ γὰρ μετὰ σὲ τυραννεῦσαι πέπρωται, 

- 3 

τοῦτον καὶ εἰ ἀποκτείνειας, ἀναβιώσεται.“ ὁ δὴ 
᾿ ᾿ Α ΄ ΄ ᾿ ΄, 

20 μετα τοὺς τοιουσδὶ λόγους κολακευῶν τὸν τύραννον 

καὶ μηδέν τι τούτων ὡς πρὸς αὐτὸν εἰρῆσϑαι αὑτῷ 
κατειρωνευόμενος πῶς οὐ μοχϑηρίας ἁπάσης (ἂν) 
καὶ ἀνελευϑερίας κριϑείη. εἰ μὴ ἄρα ψευδηγόρους 
τινὰς καὶ κατηγόρους τοῦ ἀνδρός, οὐχὶ δὲ ἀληϑεῖς 

85 συγγραφέας ϑείη τις τοὺς ταῦτα μνήμῃ παραδεδω- 
κότας ; καὶ ποῦ τοῦ Φιλαλήϑους ..οἵ παιδεύσεως μὲν 
ἐπὶ πλεῖστον ἥκοντες. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς τιμῶντες συγ- 
γραφεῖς Ζίάμις τε ὁ φιλόσοφος ὁ καὶ συνδιατρέψας 
τῷ δηλουμένῳ καὶ Φιλόστρατος ὁ ᾿4ϑηναῖος.“ ἀφ᾽ 
Ξ » » 

80. ὧν ταῦτα παρατίϑεται., οὗς σαφῶς οὕτως ἐναντιο- 

λογοῦντας κομπάξοντάς τε ἀληϑῶς καὶ τοῖς μαχο- 
μένοις παρισταμένους ψεύστας ἐναργῶς καὶ ἀπαι- 
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δεύτους καὶ γόητας τῆς ἀληϑείας τὸ φέγγος διή- 
44 λεγξεν; ἐπὶ πᾶσι τὸν ᾿ἀπολλώνιον ἀπαλλαγέντα τοῦ 

δικαστηρίου ἐν Δεβαδείᾳ [ἐλϑεῖν!] ἱστορεῖ βουλό- 
μένον εἰς Τροφωνίου κατελθεῖν μὴ ἐπιτρέπεσϑαι 
πρὸς τῶν ἐπιχωρίων γόητα καὶ τούτων ἡγουμένων 5 
αὐτόν. καίτοι ἄξιον ἀπορῆσαι παραϑέμενον τὰς ἐν 
ἀρχῇ τοῦ Φιλοστράτου λέξεις, ἐν αἷς ἀπορῶν, ὅτι 
δὴ γόητα αὐτὸν ὑπειλήφασιν αὐτὰ δὴ ταῦτα ϑαυ- 
μάζει λέγων Ἐμπεδοκλέα μὲν καὶ Πυϑαγόραν καὶ 

4064 ΖΔημόκριτον τοῖς αὐτοῖς μάγοις ὡμιληκότας οὔπω τὸ 
ὑπῆχϑαι τέχνῃ. Πλάτωνά τε παρὰ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ 
ἱερέων τε καὶ προφητῶν πολλὰ παρειληφότα καὶ 
ταῦτα τοῖς ἰδίοις ἀναμίξαντα λόγοις οὐδαμῶς δόξαι 
τισὶ μαγεύειν. τουτονὶ δὲ οὔπω γιγνώσκεσϑαι παρ᾽ 
ἀνθρώποις, ὅτι δὴ ἀπὸ τῆς ἀληϑινῆς ὁρμῶτο σο- 15 
φίας. μάγον δὲ αὐτὸν πάλαι τε καὶ εἰσέτι νῦν νενο- 
μέσϑαι τῷ μάγοις Βαβυλωνίων ᾿Ινδῶν τε Βοαχμᾶσι 
καὶ τοῖς «Ζἰγυπτίων Γυμνοῖς ὡμιληκέναι. τέ δῆτα 
οὖν εἰρήσεται πρὸς αὐτόν; ὦ οὗτος. τῷδε τῷ ἀνδρὶ 
τί τοιοῦτο ἐπεχειρεῖτο. ὡς μόνον γόητα πάλαι τε καὶ 30 
εἰσέτι νῦν νενομίσϑαι παρὰ τοὺς τηλικούτους ἄν-- 
δρας, οἱ τῶν αὐτῶν αὐτῷ, ὡς φῇς, διδασκάλων πε- 
πειραμένοι διέπρεψαν μὲν καὶ καϑ᾽ οὖς ἐγνωρίξοντο 
χρόνους καὶ εἰς τοὺς μετέπειτα δὲ τῆς σφῶν φιλο- 
σοφίας ἀοίδιμον καταλελοίπασι τὴν ἀρετήν. εἰ μὴ 36 
ἄρα πέρα τῶν προσηχόντων ἐγχειρῶν τοῖς εὖ φρο- 
νοῦσι φανερὸς καϑειστήκει; αὐτίκα τῶν νῦν εἰσιν, 
οἱ περιέργους μηχανὰς τῇ τοῦ ἀνδρὸς ἀνακειμένας 
προσηγορίᾳ κατειληφέναι λέγουσιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἔμοιγε 
τούτοις φίλον προσέχειν τὸν νοῦν. ἀλλὰ γὰρ καὶ 30 

᾿ς περὶ τῆς τελευτῆς τἀνδρὸς ἀκόλουϑα τοῖς προτέροις 

συντάττων οὐδὲν ἀληϑὲς ἐξέφηνεν εἰδέναι. τοὺς μὲν 



τ 
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γὰρ ἐν ᾿Εφέσῳ τελευτῆσαι αὐτὸν ἵστορεῖν, τοὺς δὲ 
ἐν Ἰίνδῳ (παρελθόντα) ἐς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς, 
ἄλλους δὲ ἐν Κρήτῃ, καὶ τοσαύτην ἄγνοιαν τοῦ περὶ 

3 Α , ῇ Φσῃ 2 

αὐτὸν τέλους κατασκεδάσας βούλεται αὐτὸν ἐς οὐρα- 
Α 2 -» , - “ Ἁ 2 ὀνὸν αὐτῷ σώματι χωρῆσαι. ἐσδραμόντος γὰρ ἕς 

ἱερόν φησι κλεισϑῆναι τὰς πύλας καὶ τινὰ δὴν 
ΕῚ ’, “ Α ( . -- 

ἀδόκητον παρϑένων ἐχπεσεῖν, τὸ δὲ ἀσμα εἶναι 
ει τ᾿ ᾽ ᾽ , ΡΌ ΑΞ , ας στεῖχε, στεῖχε ἐς οὐρανόν, στεῖχε.“ λέγει δέ, ὡς 

μήτε τάφῳ μήτε κενοταφίῳ τοῦ ἀνδρός πω περιτύ- 
10 χοι, καίτοι τῆς γῆς. ὁπόση ἐστίν, (φήσας) ἐπελϑεῖν 

, Ἁ ’ 3 -οὝ ὁ ,ὔ ι “δ, 

(πλείστην), καὶ βούλεται αὐτῷ ἡ διάνοια μηδὲ ὅλως 
΄ Α “ τω 3 ϑανάτου τὸν ἄνδρα ϑιγεῖν, πρότερον μὲν γὰρ ἀμφι- 

βάλλων περὶ τοῦ τρόπου, καϑ᾽ ὃν ἐτελεύτα. φησὶν 14θὅ 
»-εἴγε ἐτελεύτα.““ ὕστερον δὲ διαρρήδην καὶ ἐς οὐρα- 

ἘΠ βον ὃς ὙΠ - ͵ - ς ᾿ » 
τόψον αὕτον χωρῆσαι φαάδκει. οϑὲν ὡς δὴ τοιοῦτον 

ὄντα καὶ κατὰ τὸ προοίμιον τῆς [ὅλης] γραφῆς καὶ 
καϑ᾿ ὅλην τὴν γραφὴν Πυϑαγόρου καὶ Ἐμπεδο- 
κλέους ϑειότερόν φησι προσεληλυϑέναι φιλοσοφία. 

᾿Δλλὰ γὰρ ἐν τούτοις περιγραφομένου τοῦ λόγου 
80 βραχέ᾽ ἄττα περὶ Μοιρῶν καὶ εἱμαρμένης φέρε δια- 

“’ "ἢ ῇ 7 “ Ε » "» 6 

λάβωμεν, ὁ τι καὶ βούλοιτο δι΄ ὁλης αὐτῷ τὴς υπο- 
ς ’ ᾿ ἰ ΓΈ » ΄ 

ϑέσεως ὁ λόγος τὸ μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν ἀναιρῶν. ἀνάγκην 
δὲ εἰσάγων καὶ εἱμαρμένην καὶ Μοίρας, διαϑροῦν- 

, Α [νέϊ"- » ὃ ΄ 

τες, ταύτῃ γὰρ ἡμῖν ἐντελῶς καὶ ἡ ἐν δόγμασι ψευ- 
85 δοδοξία τἀνδρὸς διευϑυνϑήσεται. εἰ δὴ οὖν κατὰ 

ι » ᾽ - ᾿ , ι - Ἄπ 
τον τῆς ἄληϑους φιλοσοφίας λογον ψυχὴ πᾶσα ἀϑα- 

νατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀϑάνατον. τὸ δ᾽ ὄλλο κι- 
νοῦν καὶ ὑφ᾽ ἑτέρου κινούμενον παῦλαν ἔχον κινή- 
σεῶς παῦλαν ἔχει ξῳῆς. καὶ αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς 

80 ἀναίτιος, τίς αἱρεῖ λόγος, ἄκουσαν, οὐχὶ δὲ κατὰ 
προαίρεσιν. ἀψύχου δίκην σώματος ἐξωϑέν ποϑεν 
κινουμένην χαὶ ὡσπερεὶ νευροσπαστουμένην ὧδε 

4 
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χἀκεῖσε τὴν ἀεικίνητον ἄγεσϑαι φύσιν μηδὲν μηδα- 
μῶς ἐξ ἰδίας ὁρμῆς καὶ κινήσεως ἐνεργοῦσαν. μηδὲ 
εἰς ἑαυτὴν τὴν τῶν δρωμένων ἀναφέφουσαν αἰτίαν 
ταύτῃ τὲ μήτε φριοσοφύνσὰν ἐπαινετέαν τυγχάνειν 

μήτ᾽ αὖ ψεκτὴν κακίας ἔμπλεων καὶ πονηρίας: τί 
δῆτα οὖν Εὐφράτῃ λοιδορούμενος καταμέμφη. ὦ 
τᾶν, εἰ μὴ παρ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἐξ εἱμαρμένης ἐπὶ τὸ 
κέρδος ἐκδούς, ὡς αὐτὸς ἀξιοῖς, ὠλιγώρει φιλοσο- 

φίας ; τί δὲ καὶ γόησιν ἐνυβοίζεις ψευδοσόφους ἀπο- 
καλῶν ὑπὸ Μοιρῶν, ὡς ἡγῇ. καϑελκομένους ἐπὶ 
τὸν κακοδαίμονα βίον; τέ δὲ κακίαν ἁπλῶς ὀνομά- 
ξεις, καὶ πονηρός τις ἀνθρώπων οὐκ ἐν δίκῃ κρέ- 
νεται παρὰ σοὶ τὸν ἐξ ἀνάγκης εἱμαρμένον ἀπο- 
πληρῶν ὅρον; καὶ ἔμπαλιν τίνι λόγῳ Πυϑαγόραν 
σεμνολογῶν ϑαυμαστὸν ἐπιγράφῃ διδάσχαλον. καὶ 
Μοιρῶν παίγνιον. ἀλλ᾽ οὐκ ἐραστὴν ὄντα φιλοσο- 
φίας οὐκ ἀπολείπεις ἐπαινῶν. Φραώτης δὲ καὶ Ἰάρ- 
χας (οἵ) ᾿Ινδῶν φιλόσοφοι τί μᾶλλον παρὰ σοὶ ϑεῶν 
ἀπηνέγκαντο δόξαν μηδέν τι παιδείας ἴδιον. μηδ᾽ 

466 ἀρετῆς ἀπενεγκάμενοι. κλέος ; Νέρωνος δ᾽ ὡσαύτως Ξ 

χαὶ Δομετιανοῦ. τί οὐχὶ ἀπηρα: καὶ ἀνάγκῃ τὴν 
ἀκόλαστον περιάπτεις ἀγερωχίαν πάσης αἰτίας καὶ 
παντὸς ἐγκλήματος ἐλευϑερῶν τοὺς ἄνδρας ; ἀλλὰ 
καὶ εἴ τῷ πέπρωται, ὡς φῇς, δρομικῷ καὶ τοξικῷ 
καὶ τεχτονιχῷ, οὕτω δὴ καὶ εἰ γόητι τὸν τρόπον 
ὄντι μάγῳ ἀναφανῆναι μιαιφόνῳ τε καὶ πονηρῷ καὶ 
ἀκολάστῳ, πάντως που ἐξ ἀνάγκης τοιόσδε τις ἀπο- 
βήσεται. τέ δῆτα οὖν περινοστῶν τοῖς μὴ οἵοις τε 
τυχεῖν διορϑώσεως ἀρετὴν προκηρύττεις ; ἢ τέ κατα- 
μέμφῃ τοῖς τὴν μοῖ ἴραν; ἀλλ᾽ οὐ τὴν προαίρεσιν : 
ἀτοπωτάτοις : τί δὲ καί, εἰ αὐτῷ σοι πέπρωτο ϑείῳ 
᾿᾿ Α , τ “" ΄ ΄ 2 ὃντι τὴν φύσιν ὑπερᾶραι βασιλέων δόξης. εἰς διδα- 
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σκάλων ἐφοίτας καὶ φιλοσόφων ᾿Δραβίους τε καὶ Βα- 
βυλωνέων μάγους καὶ σοφοὺς ᾿Ινδῶν ἐπολυπραγμό- 
νεις ; πάντως γάρ που καὶ τῆς τούτων δίχα κοινωνίας 

λδν ὦ "» ᾽ ἈΚ , ΑΧ Ἔ: , τὰ ἐκ Μοιρῶν ἐτελεῖτό σοι. τί δὲ καὶ οἷς νομέζεις 
ϑεοῖς τὰ μελιττοῦτα καὶ τὸν λιβανωτὸν εἰς μάτην 
ῥιπτεῖς, εὐσέβειάν τε ἐπιμορφαξόμενος ἐπ᾿’ εὐχὰς 
τρέπεσϑαι τοὺς ἑταίρους παρορμᾷς; αὐτός τε εὐχό- 
μένος τί παρὰ ϑεῶν αἰτεῖς, ὁπότε καὶ τούτων ὁμο- 
λογεῖς τὴν εἱμαρμένην κρατεῖν; καὶ μὴν ἔδει τοὺς 
"» ι ΄ 3 ͵ ΄, Η 
ἄλλους ϑεους παραμειψάμενον ᾿ναγκῃ μόνον καὶ 

“Μοίραις ϑύειν καὶ τοῦ Διὸς αὐτοῦ μᾶλλον τὴν εἷμαρ- 
μένην προτιμᾶν. οὕτω δ᾽ ἄν σοι θεοὶ μὲν οὐκέτ᾽ 
ὧν ἦσαν καὶ εἰκότως, ἅτε μηδὲ ἀνθρώπους οἷοί τε 
ὠφελεῖν. ἀλλὰ καὶ (εἶ) πέπρωτο τοὺς Ἐφεσίους 

Ἐν δια » ΄, , 2 “ ἐπε 
αλῶναν λοιμῷ πολίτας, τί τἀναντία νομοϑετῶν παρα- 

κρούῃ τὴν εἱμαρμένην; μᾶλλον δὲ πῶς ὑπερῆρας 
τὴν Μοῖραν., τρόπαιον ὥσπερ κατ᾽ αὐτῆς ἀράμενος; 
εὐ δὲ καὶ τῆς Κλωϑοῦς ἐπὶ τῇ κόρῃ τὸ νῆμα πέρας 
εἰλήχει, πόϑεν ἐξ ὑπαρχῆς μετὰ ϑάνατον ἀναδησά- 
μενος τῷ μίτῳ τὸν ἄτρακτον, ξωοποιὸς αὐτῇ παφα- 
πέφηνας: ἀλλ᾽ ἴσως Μοῖραι καὶ σὲ αὐτὸν ἐπὶ ταῦτ᾽ 

ἦγον. οὔτι πω φήσεις. κατ᾽ ἀξίαν. πολλοῦ γε καὶ 

δεῖ. ὃς πρὸ τῆς εἰς τοῦτο τὸ σῶμα παρόδου τῶν ἐν 
ϑαλάττῃ καὶ κύμασι διατριβόντων γεγονέναι σεαυ- 

ὅ τὸν λέγεις, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης. ὡς εἰκὸς καὶ τοῦτο. 
οὔκουν ϑαυμάσιος οὔτε τῆς πρώτης γενέσεως καὶ 
τροφῆς, οὔτε τῆς ἐγκυκλίου παιδείας. οὔτε τῆς ἐν 

ἀκμῇ σώφρονος ἀγωγῆς, οὔτ᾽ ἀσκήσεως τῆς ἐν φι- 

“-- 
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λοσοφέᾳ, ἦν δ᾽ ἄρα τις Μοιρῶν ἀνάγκη καὶ εἰς Βα- 461 

βυλωνίους ἐλαύνουσα, ὠϑούμενος δ᾽ ὥσπερ καὶ τοῖς 

᾿νδῶν ὡμίλεις σοφοῖς, καὶ ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίων δὲ 
Γυμνοὺς οὐχ ἡ προαίρεσις, οὐδ᾽ ὁ φιλοσοφίας πόϑος. 
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Μοῖρα δὲ ἦγεν ἄγχονσα καὶ ἐπὶ τὰ Γάδειρα καὶ τὰς 
Ἡρακλείους στήλας ἑῷόν τε καὶ ἑσπέριον ᾿Θκεανὸν 
ἀλᾶσϑαι καὶ αὐταῖς ἀτράκτοις εἰς μάτην ἐξεβιάξετο 
περιστρέφεσϑαι. εἰ δὲ δὴ μετειληφέναι τι σοφίας 
αὐτὸν ἐκ τούτων εἴποι τις. Μοῖρα καὶ τούτων αἰτία 
καὶ οὐκέτ᾽ ἂν ἐν φιλομαϑέσιν ὁ ἀνὴρ καταλεχϑείη. 
οὐδ᾽ ἂν εὐλόγως ϑαυμασϑείη τῆς οὐ κατά γνώμην, 
ἀλλὰ κατὰ ἀνάγκην αὐτῷ πορισϑείσης φιλοσοφίας. 
ἐν ἴσῳ δ᾽ ἂν συγκρινόμενος εἴη κατ᾽ αὐτὸν Πυϑα- 
γόρας αὐτὸς καί τι τερατῶδες καὶ ἀπερριμμένον ἀν- 

 δράποδον, Σωκράτης αὐτὸς φιλοσοφίας ὑπεραπο- 
᾿ς ϑνήσχων καὶ οἱ τοῦτον ϑανάτου ἄξιον γραψάμενοι, 
᾿ς Διογένης τε καὶ τὰ ᾿4ϑηναίων μειράκια, καὶ ἁπλῶς 

εἰπεῖν ὃ σοφώτατος οὐκ ἂν διαφέροι τοῦ ἀφρονε- 
᾿ς στάτου καὶ ὁ ἀδικώτατος τοῦ δικαιοτάτου ὅ τε ἀκο-- 15 

᾿ λαστότατος τοῦ σωφρονεστάτου καὶ ὁ δειλότατος τοῦ 
᾿ ἀνδρειοτάτου εἱμαρμένης καὶ Μοιρῶν παιγνίων τού- 
41 τῶν ἁπάντων ἀποδεδειγμένων. ἀλλὰ γὰρ πρὸς ταῦτα 

τῆς ἀληϑείας ὁ κῆρυξ ἀναβοήσεται λέγων ὦ ἄν- 
ϑοωποι, ϑνητὸν καὶ ἐπίκηρον γένος. ποῖ δὴ φέρεσϑε 
τὸν τῆς ἀγνωσίας ἄκρατον ἐμπιόντες ; λήξατε ποτὲ 
καὶ διανήψατε τῆς μέϑης καὶ διανοίας ὀρϑοῖς ὄμ- 
μασι τὸ σεμνὸν τῆς ἀληϑείας ἐνοπτρίσασϑε πρόσω- 

πον. οὐ ϑέμις ἀλήϑειαν πολεμεῖν ἑαυτῇ καὶ μάχε- 
᾿ς σϑαι, οὐδὲ δυοῖν ἐναντιωτάτοιν μίαν ὑφεστάναι καὶ : 

τὴν αὐτὴν αἰτίαν. τῆς τοῦ ϑεοῦ προνοίας τὰ πάντα 
᾿ χρατούσης ϑείοις νόμοις διατέτακται τὸ πᾶν, ἀν- 
 ϑρώπων τε ψυχῆς ὅρος αὐτοκράτορά τε καὶ κριτὴν 

ἡγεμόνα τε καὶ κύριον αὐτὸν ἑαυτοῦ καϑίστησι φυ- 
᾿ς σικοῖς νόμοις καὶ φιλοσόφων δόγμασιν ἐκδιδάσκων, 30 
468 ὡς ἄρα τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ᾽ ἡμῖν. τὰ δὲ 
Ο οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν μέν, ὅσα γένοιτ᾽ ἂν 
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᾽, , - « 

κατὰ προαίρεσίν τὲ καὶ πρᾶξιν. ἃ καὶ φύσει ἐλεύ- 
,.- 

ϑερα ἀκώλυτα ἀπαρεμπόδιστα τυγχάνει. τὰ δὲ οὐκ 
ἐφ᾽ ἡμῖν ἀσϑενὴῆ δοῦλα κωλυτὰ ἀλλότρια, ἃ καὶ 

". 3 

περὶ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἐχτὸς ἄψυχά τε ὄντα καὶ ἄλογα 
καὶ πάντῃ τῆς ἰδίας τοῦ λογικοῦ ξῴου φύσεως ἀλλο- 
τρίαν τὴν ὑπόστασιν ἔχει. τῶν δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τὴν ἐπὶ 

, ς 3 ἣν Ξ 2». 
ϑάτερα ὁρμὴν ἀρετῆς τε καὶ κακίας ἕκαστος ἐν αὐτῇ 

Ἅ "ν [χ Ι 

κέχτηται προαιρέσει, καὶ τὸ μὲν τῶν ὅλων δεσπόζον 
» 3 

τε καὶ ἡγεμονοῦν εὐϑέως περαίνει κατὰ φύσιν περι- 
΄ " ᾽ ΜῈΝ , , ᾿ν 5 

πορευόμενον, τῷ δ᾽ αἰεὶ συνέπεται δίκη τῶν ἀπο- 
»ν » 3 

λειπομένων τοῦ ϑείου νόμου τιμωρός. τῶν δ᾽ ἐπὶ 
᾿ ΄, - » 3 , 3» ρ " 

τὸς πράξεις ὁρμῶν οὐ Μοίρας, οὐδὲ εἱμαρμένης. 

οὐδ᾽ ἀνάγκης αἰτία᾽ αἰτία ἑλομένου. ϑεὸς ἀναίτιος. 
- δ ΤΕΣ Σ, 5 -» ν 

εἰ δὴ ϑρασύνοιτό τις τῷ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀντιπολεμῶν., μὴ 
παρακαλυπτέσθϑω οὗτος" ἀϑεότητα ἀναφανδὸν διεξ-. 
αγορευέτω μὴ πρόνοιαν, μὴ ϑεόν, μηδέ τι ἄλλο 
πλὴν Μοιρῶν καὶ ἀνάγκης ὁμολογῶν. καὶ τὰ ἀκό- 
λουϑα τούτοις γυμνῇ προσκαταλεγέτω κεφαλῇ. μὴ 
σοφόν, μὴ ἄφρονα. μὴ δίκαιον, μὴ ἄδικον, μὴ ἐν- 
άρετον, μὴ φαῦλον. μὴ γόητα, μὴ ϑεῖον ἐν ἀνθρώ- 
πῶν γένεσϑαι φύσει. μὴ φιλοσοφίαν εἶναι, μὴ παι- 
δείαν. μηδ᾽ ὅλως τέχνην τινά, μηδὲ ἐπιστήμην. μή 
τινα ἄλλον τὴν φύσιν ἀγαϑὸν ἢ πονηρὸν ἀποκα- 
λείτω, πάντα δὲ συλλήβδην ἀνάγκῃ καὶ Μοιρῶν 
ἀτρώάκτοις περιδινεῖσϑαι. ἄϑεος δῆτα καὶ δυσσεβὴς 
οὗτος ἐν εὐσεβῶν καὶ ἐν φιλοσόφων ἀπογεγράφϑω 
κριτηρίῳ, εἰ δ᾽ ἐπικαλυπτόμενος ἕτερα δοξάξειν ἐπι- 

χειροῖ πρόνοιαν καὶ ϑεούς, Μοῖραν δ᾽ ἐπὶ τούτοις 
καὶ εἱμαρμένην τις ἀνακηρύττοι μαχομένοις καὶ 
ἐναντίοις παριστάμενος δόγμασιν, ἐν ἄφροσι δίκην 
ἀνοίας παρασχὼν καταγεγράφϑω. ταυτὶ μὲν οὖν 469 
ταύτῃ. εἰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐν φιλοσόφων διατριβαῖς 

48 
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ἀξιοῖεν ἔτι καταλέγειν τινὲς τὸν ἄνδρα. λελέξεται, 
ὡς ἄρα εἰ ἀποκαϑήρειαν τῆς ἔξωϑεν λύμης, ἀτὰρ 
χαὶ τῆς ἀπὸ τῆσδε τῆς γραφῆς ἐπεισκυκλουμένης 
αὐτῷ σκευῆς. φϑόνος πᾶς αὐτοῖς ἐχποδὼν ἂν εἴη. 
ὅρους δ᾽ εἰ ἀληϑείας προϊών τις ἱπὲρ φιλοσόφους 5 
ἐχϑειάξειν αὐτὸν πειρῷτο, λάϑοι ἂν αὐτῷ γόητος 
ἀτεχνῶς διαβολὴν ἐπεντρίβων. ὡς ταυτὶ τὰ συγ- 
γράμματα σοφιστικῶς ἀναπεπλασμένα οὐδὲν πλὴν 
ἐλέγχου καὶ δεινῆς τἀνδρὸς διαβολῆς παρὰ τοῖς νοῦν 
ἔχουσιν ἔμοιγε δοκεῖ περιέχειν. 10 
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